
قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة العلوم/جامعة واسط519العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد خالد علٌوي مطلك1211111001003

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك599العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد راسم حمود شاط2211111001004ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى643العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد زٌدان خلٌفه حسون3211111001007

الطبً بعقوبة/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد عبد هللا عٌسى عبد هللا4211111001010

الموصل/الكلٌة التقنٌة584العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد كنعان مزٌد وهٌب5211111001012

الطبً بعقوبة/المعهد التقن551ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد ولٌد احمد شهاب6211111001017

المسٌب االقسام الزراعٌة/الكلٌة التقنٌة513العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنبكر جلٌل خمٌس حمٌد7211111001021

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة525العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنبكر مولود احمد سلمان8211111001022

بغداد باب المعظم/المعهد الطب607ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنثائر زحام اسماعٌل جاسم9211111001024

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن534ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنجابر محمد مطلك نمر10211111001025

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحسام حربً علً هادي11211111001028

زراعً موصل/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحسام ضٌاء عاصً شهاب12211111001029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحسٌن خلٌل اسماعٌل جاسم13211111001031

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحمزه ٌاسٌن ٌوسف حبٌب14211111001035

زراعً موصل/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنسٌف صالح حسن صالح15211111001047

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعبد العزٌز حامد امٌن سلٌم16211111001055

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعبد العظٌم احمد جمعه ذٌاب17211111001056

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعبد هللا ثاٌر كاظم ناصر18211111001058

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات627العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعبد المعٌن كاظم محمد اسماعٌل19211111001059

زراعً موصل/المعهد التقن426ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعدنان حسٌن محمد دلف20211111001062

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى556العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعالء حسٌن حمد اسماعٌل21211111001064

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت441العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعلً سلمان خلف محمد22211111001066

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل467العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعماد خلٌل اسماعٌل خلف23211111001068

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن535ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعمر خالد سهٌل نجم24211111001072

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل494العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعمر سوري صالح بط25211111001074ً

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن559ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعمر عبد الستار جبار محمد26211111001075

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت597العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنفراس شهاب احمد سعد27211111001079

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى585العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنلٌث فلٌح حسن عل28211111001082ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمد حسٌن عالوي هادي29211111001088

زراعً موصل/المعهد التقن408ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمد سعدون نصٌف جاسم30211111001090

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن651العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمد عبد الرحمن علً حسٌن31211111001092

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمروان رشٌد محمد حسٌن32211111001102

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة510العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى سالم حمٌد سبع33211111001106

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل475العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى صادق حمٌد محمد34211111001107

( 1 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل475العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى عبد الصمد صالح محمود35211111001111

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى497العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى مجٌد كاظم خلف36211111001112

زراعً موصل/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى هادي اسماعٌل حماده37211111001113

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك597العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى ٌحٌى عبد الهادي كاظم38211111001114

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن469ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمقداد شاكر حمود سالم39211111001116

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمهدي علً عبد هللا زٌدان40211111001117

الطبً بعقوبة/المعهد التقن580ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمهند جعفر محمد عل41211111001118ً

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمٌسم عدنان جمعه حمد42211111001120

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنوسام محمد اسماعٌل سلوم43211111001125

زراعً موصل/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنٌاسر كامل منصور عل44211111001127ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل490العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنٌوسف غازي حسٌن جاسم45211111001128

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت440العلمًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنٌوسف غالب ادرٌس عطٌه46211111001129

كلٌة طب الكندي/ جامعة بغداد685العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنابراهٌم مصطفى صالح مهدي47211111002001

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات603العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنابراهٌم نزار عاٌش مخلف48211111002002

كلٌة الطب/جامعة النهرٌن679العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد امٌر خضر بلوج49211111002003

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى636العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد خضٌر حٌدر محسن50211111002007

هندسة المواد/الجامعة التكنلوجٌة614العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد سلمان كامل خضٌر51211111002009

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد عباس فلٌح حسن52211111002011

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة630العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد علً حسٌن محمد53211111002015

كلٌة الطب/جامعة دٌالى679العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد فائز حسٌن حمودي54211111002016

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة548العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد قٌس علً اسعد55211111002017

زراعً موصل/المعهد التقن397ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنامجد احمد نصٌف جاسم56211111002022

التكنلوجً النجف/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنانس عالء سامً حسٌن57211111002025

زراعً موصل/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنانمار لٌث خضر جاسم58211111002026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد568العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنانور عادل حسٌن عبد هللا59211111002028

الهندسة الكٌمٌائٌة/الجامعة التكنلوجٌة628العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنبشٌر سبع عبد الرزاق علوان60211111002032

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن556ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنجاسم محمد صالح حسٌن61211111002034

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت651العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحافظ علً حافظ عباس62211111002038

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى523العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسام ابراهٌم كرٌم غالم63211111002039

بغداد/معهد التكنلوجٌا496العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسن قٌس شهاب احمد64211111002041

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة519العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن حٌدر محمود عبد65211111002044

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى593العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن عباس اسماعٌل عبد هللا66211111002045

كلٌة الطب/جامعة دٌالى679العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن علً حسن موسى67211111002049

زراعً موصل/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن علً شاكر حمٌد68211111002050
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كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحٌدر رٌاض جدوع حسن69211111002057

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة565العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنحٌدر محمد خلٌل محمد70211111002059

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنخلدون عبد القادر حاتم زواره71211111002061

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن573ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنخلدون قاسم عبد القادر كاظم72211111002062

كلٌة العلوم/جامعة بغداد602العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنخلٌل عباس اسماعٌل عبد هللا73211111002063

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون488العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنسامر عبد النبً مهدي ٌوسف74211111002068

الطبً بعقوبة/المعهد التقن542ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنسرمد حسن ٌونس عبد الكرٌم75211111002070

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة644العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنسٌف منعم فاضل احمد76211111002071

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنشهاب عادل حمادي جواد77211111002072

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد521العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنطه كاظم ٌاسٌن جواد78211111002075

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة542العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعباس جمال مهدي حمزه79211111002076

الزراعً الكوفة/المعهد التقن382ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد الحسٌن علً عبد الحسٌن مجٌد80211111002078

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن560ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد الستار ربٌع عبد الستار علوان81211111002080

بغداد/معهد التكنلوجٌا472العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد المهٌمن خالص عبود حمد82211111002085

زراعً موصل/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبٌده عامر سلطان نصٌف83211111002086

كلٌة الصٌدلة/جامعة البصرة660العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً احمد مجدي عل84211111002091ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً انور قادر محمد85211111002092

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة513العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً جمال حسٌن علوان86211111002096

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً حر كاظم احمد87211111002097

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت653العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً حسٌن جالل حسٌن88211111002098

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً رشٌد عواد ابراهٌم89211111002101

علوم قسم الرٌاضٌات/الجامعة المستنصرٌة560العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً عادل شعالن جواد90211111002107

بغداد/معهد التكنلوجٌا470العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً عبد الكرٌم عبد الستار كاظم91211111002109

كلٌة الطب/جامعة النهرٌن681العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً مساعد ٌاسٌن كاظم92211111002115

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً هاشم عبد الحسن هتو93211111002116

زراعً موصل/المعهد التقن434ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنعمار ٌاسر كاظم عزاوي94211111002118

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة575العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنقٌصر عماد ولً حمٌد95211111002125

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنكرار محمد جواد حسن96211111002128

كلٌة العلوم/جامعة بغداد598العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنكرار مهدي عبٌد جاسم97211111002130

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة634العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنلٌث كاظم عودة عبد االمٌر98211111002132

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى520العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد احمد طارق احمد99211111002135

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة629العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد ثامر عبد الرزاق جاسم100211111002138

اداب قسم االثار/جامعة بغداد526العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد صالح جهاد خلف101211111002144

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد عبد كرٌم عبد102211111002147
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كلٌة الزراعة/جامعة كربالء430العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد عماد عبد هللا هادي103211111002148

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة603العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد كمال علً اسعد104211111002151

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت646العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد ولٌد سعدي حسن105211111002154

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى460العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمود نزار محمود رشٌد106211111002156

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمصطفى حكمت خلف احمد107211111002163

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء440العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمصطفى سعدي فاضل علوان108211111002166

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمصطفى محمد سلمان سالم109211111002170

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمصطفى مظهر راشد حسن110211111002171

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى519العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمعتز نجم عبد مخلف111211111002172

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن652العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمنتظر علوان كاظم علوان112211111002174

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى646العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمهند فاضل عبد احمد113211111002177

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمهند كاظم خلف عل114211111002178ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنمهند محمد مال هللا علوان115211111002179

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌننزار سامً عبود غضٌب116211111002181

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت651العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌننور حكمت عزاوي عل117211111002182ً

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة506العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنوئام عدي حاتم عبد اللطٌف118211111002184

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنٌاسر ٌونس صالح سلمان119211111002188

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة463العلمًاعدادٌة الخالص للبنٌنٌاسٌن عبد االمٌر ٌاسٌن كاظم120211111002189

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنابراهٌم عبد الرحمن محمود عبد121211111003002

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد ابراهٌم علوان ناصر122211111003003

اداري الموصل/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد اركان شاكر محمود123211111003005

زراعً موصل/المعهد التقن422ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد جاسم محمد ٌوسف124211111003006

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد سمٌر عباس زٌدان125211111003010

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى585العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد علً حمٌد مجٌد126211111003011

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى634العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد عماد ٌاسٌن خضٌر127211111003013

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى648العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناحمد فٌصل جاسم محمد128211111003014

التكنلوجً النجف/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناسامه حسٌن كرٌم حمٌد129211111003015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنانس عبد المنعم فاضل عزٌز130211111003016

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد549العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناوس مجبل احمد محمد131211111003018

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى541العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحذٌفة ابراهٌم خلٌل اسماعٌل132211111003022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحسن احمد حسون جاسم133211111003023

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى598العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحسن لٌث اسماعٌل ابراهٌم134211111003025

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد543العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحسٌن خلٌل ابراهٌم خلف135211111003026

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة423العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحٌدر سعد عبد الستار حمٌد136211111003027
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنذو الفقار شاكر محمود الٌاس137211111003028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنرأفت اٌاد عباس محمد138211111003029

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنرامً مهند صالح مهدي139211111003030

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنسعد صالح احمد عل140211111003033ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنشكري وحٌد شكري توفٌق141211111003037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى512العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنصالح عادل صالح عل142211111003039ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنطٌف علً ابراهٌم محمد143211111003042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن469ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعبد السالم عبد المنعم جاسم محمد144211111003046

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى524العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعبد السالم ٌونس نوار صالح145211111003048

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل483العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعبٌده ناظم محمد شعٌب146211111003052

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى530العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعلً زٌن العابدٌن رحٌم صكبان جبر147211111003058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى495العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعمار خطاب محمد خطاب148211111003064

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعمر حٌدر محمود ناج149211111003065ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى469العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعمر عبد العالً محمد فهد150211111003066

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل496العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنغزوان منذر غازي صالح151211111003071

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنفاروق فارس احمد برغش152211111003072

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنكرٌم عبد الكاظم حمٌد محمد153211111003074

بغداد باب المعظم/المعهد الطب654ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنلٌث رائد احمد عبد154211111003075

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى554العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنلٌث مصطفى محمد علً عبد الجبار155211111003076

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد احمد صادق شاكر156211111003079

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى497العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد حسن هادي غن157211111003083ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد حمٌد جواد كاظم158211111003084

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة438العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد حمٌد خمٌس كاظم159211111003085

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد سراج علً خضٌر خلف160211111003089

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة422العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد سعد محمد علً حسٌن161211111003090

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد شهاب احمد كنعان162211111003091

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى644العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد عبد الحكٌم عطٌة فٌصل163211111003092

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد عبد هللا احمد خلف164211111003093

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد473العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد عبد المهدي صالح محمد165211111003094

الطبً بعقوبة/المعهد التقن609ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد عماد طالب حسن166211111003096

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد568العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد محمود محمد عبد حمادي167211111003098

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى638العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمرتجى محمد جعفر رإوف محمد168211111003100

الرصافة/معهد االدارة544العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمروان متعب ابراهٌم عكاب169211111003101

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمصطفى ثاٌر عبد الستار حمٌد170211111003102
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كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى488العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمصطفى حافظ عبد العزٌز عباس171211111003103

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة642العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمصطفى محمد عبد الرزاق مجٌد172211111003106

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمصطفى محمد مصطاف حسون173211111003107ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمصطفى ناطق طه عبد الكرٌم174211111003109

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمظفر مهدي صالح ناٌف175211111003111

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى587العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمهند حافظ عبد العزٌز عباس176211111003112

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة638العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمهند علً عبد اللطٌف عبد الكرٌم177211111003113

زراعً موصل/المعهد التقن374ًالعلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمهند مجٌد خلٌفة عوض178211111003114

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمهٌمن فهران مهدي عل179211111003115ً

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت452العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌننور الدٌن ولٌد خالد عبد السالم180211111003117

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌننورس علً حسٌن عل181211111003118ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى514العلمًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنٌاسر علً كاظم حسن182211111003121

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل423العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناثٌر عباس حكمت عل183211111004001ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى569العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد رحٌم عبد الواحد رحٌم184211111004009

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة635العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد ستار مهدي جاسم185211111004010

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد فالح حسن طوفان186211111004015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى611العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد ناظم سبع خمٌس187211111004020

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى589العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد نجم عبد سرٌح188211111004021

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى589العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد ٌوسف فاضل حسٌن189211111004023

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناكرم امٌن كرٌم امانه190211111004026

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة565العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناٌمن عامر علوان خماس191211111004030

علوم قسم الرٌاضٌات/جامعة بغداد567العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنبالل محمد خلٌل ابراهٌم192211111004032

بغداد/الكلٌة التقنٌة596العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنتوانا صباح فتح هللا عبد هللا193211111004033

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسام عدنان هاشم غناوي194211111004035

كلٌة التقانات البٌئٌة/جامعة الموصل490العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسن سالم عبود حسن195211111004037

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة583العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسن فالح حسن رشٌد196211111004040

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى422العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن احمد جاسم محمد197211111004041

الزراعً المسٌب/المعهد التقن373ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن جبار ٌاسٌن كاظم198211111004042

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحمزة زٌد هاشم فاضل199211111004047

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل427العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر اسماعٌل عبد الوهاب عبد الرزاق200211111004048

بغداد باب المعظم/المعهد الطب586ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر سبتً جعفر محمد201211111004050

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر مجٌد رشٌد غزال202211111004051

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات622العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنرضوان عماد محمد سبت203211111004057ً

كلٌة العلوم/جامعة الموصل518العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف جواد عبد شلبة204211111004065
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علوم قسم الرٌاضٌات/الجامعة المستنصرٌة552العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف علً حسٌن عل205211111004068ً

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد644العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنسٌف هاشم مطلك فارس206211111004069

كلٌة العلوم/جامعة واسط518العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنصادق جعفر رشٌد حمٌد207211111004070

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعباس صالح مهدي امٌن208211111004074

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعبد الرحمن صباح اسعد محمد209211111004076

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى600العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعبد الكرٌم شهاب احمد محمد210211111004077

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى624العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعبد هللا باسم حمد خلف211211111004079

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن387ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً صالح مهدي عبود212211111004087

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً طارق متعب حسٌن213211111004088

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن495ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً عادل عباس ذٌاب214211111004091

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً فاضل عباس حسٌن215211111004095

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً محمد رحٌم حمٌد216211111004096

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً مناضل كرٌم حسٌن217211111004097

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعماد محمد احمد كرٌفع218211111004099

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى578العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر حمٌد محمود جاسم219211111004102

الموصل/الكلٌة التقنٌة579العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر قاسم علً جمٌل220211111004104

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت442العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنغٌث سالم احمد خمٌس221211111004105

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنفراس منٌر خمٌس احمد222211111004107

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى515العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنكمال ناصر جاسم جواد223211111004109

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد باسم جاسم محمد224211111004111

اداري نٌنوى/المعهد التقن382ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد ثامر جلوب هٌجل225211111004112

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت649العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد حاتم علوان دهموج226211111004113

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى630العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد خالد محمود محمد227211111004115

الطبً كركوك/المعهد التقن561ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد صالح احمد عزٌز228211111004117

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة519العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمود كرٌم ابراهٌم مبارك229211111004124

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمود محمد احمد جاسم230211111004125

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى562العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمخلد هاشم ابراهٌم كاظم231211111004126

كلٌة العلوم/جامعة الموصل523العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى انور جمٌل جاسم232211111004130

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى خلٌل ابراهٌم محمود233211111004131

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى عبد الكرٌم كاظم حسٌن234211111004137

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى597العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى علً صالح كرٌم235211111004138

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى قاسم علوان حسن236211111004141

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى نبٌل فاضل حذاف237211111004143

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة478العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمهند خالد نعمان اسحاق238211111004146
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االداري بعقوبة/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمهند مإٌد ابراهٌم حسٌن239211111004147

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنهشام صباح احمد صالح240211111004151

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى602العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنوسام سالم كامل محمد241211111004154

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنوسام عماد عبد نٌاز حبٌب242211111004155

الطبً بعقوبة/المعهد التقن579ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنوسام هٌثم عبود نجم243211111004156

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت616العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌاسر اركان ماجد اسماعٌل244211111004157

الزراعً الكوفة/المعهد التقن385ًالعلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌاسر عماد حسن احمد245211111004159

كلٌة الزراعة/جامعة االنبار463العلمًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌوسف كرٌم شهاب عاشور246211111004160

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌناحمد بدر عواد مهٌدي247211111005003

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد613العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌناحمد جالل ٌوسف موسى248211111005004

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌناحمد جمٌل مهى صباح249211111005005

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌناحمد نعمان ابراهٌم جاسم250211111005015

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات622العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌناسامه زكرٌا عبد العزٌز عباس251211111005016

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنبشار عبد الحسٌن جاسم لفته252211111005023

اداري الموصل/المعهد التقن470ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنحسٌن هاشم سلطان راض253211111005028ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى636العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنحٌدر جاسم محمد أمحٌسن254211111005032

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت546العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنحٌدر علً احمد حسٌن255211111005034

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنحٌدر محمد ابراهٌم داود256211111005035

الطبً بعقوبة/المعهد التقن548ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنخالد باسم عبد الحسن ابراهٌم257211111005037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى517العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنخالد عبد السالم محمد خماس258211111005039

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى669العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنسعد فرٌح سعٌد فرٌح259211111005045

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت650العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنسلطان عواد سلطان مخلف260211111005047

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى592العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنسٌف جمال حمٌد مراد261211111005048

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنصالح علً شالل حبٌب262211111005052

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنصالح كرٌم سعود حسٌن263211111005054

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى514العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعبد هللا سهٌل عبد كنو264211111005062

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعبد هللا محمد عبد النبً جراد265211111005063

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعثمان هاشم ابراهٌم احمد266211111005066

كلٌة الصٌدلة/جامعة االنبار657العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعزٌز فارس علً حسن267211111005067

االداري كربالء/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعالء غضبان دوشان فرحان268211111005068

االداري النجف/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعالء محمد هادي جرٌان269211111005069

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى589العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعلً بحر مهدي قٌس270211111005070

بغداد باب المعظم/المعهد الطب594ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعلً حسن سفاح حالوب271211111005072

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعلً ناظم صالح عبد الحسن272211111005077
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى542العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعمر جبار احمد ابراهٌم273211111005079

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعمر خالد ردٌف فتح هللا274211111005080

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى495العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعمر سعود محمد علٌوي275211111005081

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنعمر كرٌم عباس كرٌم276211111005083

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن491ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنكاظم كرٌم طالب حمود277211111005086

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل479العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد حمزة محمد خلف278211111005087

كلٌة الصٌدلة/جامعة االنبار657العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد سعٌد علٌوي براك279211111005092

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد صالح لطٌف نجم280211111005093

(صالح الدٌن)الطبً الدور /المعهد التقن522ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد عبد علٌوي محمد281211111005095

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمود قاسم عوٌد عٌدان282211111005101

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى احمد داود سلمان283211111005106

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى طالب سلمان خضٌر284211111005108

بغداد باب المعظم/المعهد الطب616ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى طالب منشد خلف285211111005109

النجف/الكلٌة التقنٌة603العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى محمد حسن محمد286211111005111

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمهدي صالح عبد كرٌم287211111005113

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن494ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنمهند غانم محمود عبد هللا288211111005115

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌننجوان علً حسٌن محمد289211111005117

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة535العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌننذٌر بهجت صالح مهدي290211111005118

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنوسام عباس خضٌر عبد هللا291211111005120

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة507العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنولٌد طه كٌطان فٌاض292211111005124

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى494العلمًاعدادٌة المعارف للبنٌنولٌد هاشم خلف جمٌل293211111005125

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى647العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد حمٌد طه حسٌن294211111007004

كلٌة الهندسة/جامعة بابل642العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد خضٌر عباس عمر295211111007005

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن564ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد راضً حسٌن حسن296211111007006

كلٌة العلوم/جامعة ذي قار565العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد كمال خلف فارس297211111007010

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن543ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌناسامة عادل ولً احمد298211111007012

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن583ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنامٌر عبد الرحٌم كامل طه299211111007014

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن544ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنامٌر محمد ناصر حسٌن300211111007015

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحٌدر احمد كاظم جاسم301211111007021

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة644العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحٌدر حامد ماهود سلٌمان302211111007023

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت621العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحٌدر عاصم محمد عبد الحمٌد303211111007026

الطبً بعقوبة/المعهد التقن599ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنسٌف عبد السالم محمد عل304211111007036ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل483العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنضٌاء فرحان مطشر جاري305211111007038

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة638العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعالء ثاٌر عبد االمٌر محمود306211111007043
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كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً خلٌل اسماعٌل حسٌن307211111007048

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد473العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً ٌاسٌن خضٌر محمد308211111007056

كلٌة العلوم/جامعة كربالء571العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنفالح حسن فرمان جاسم309211111007062

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن532ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمحمد ثاٌر عبود سلمان310211111007067

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمحمد حمٌد حسٌن جاسم311211111007068

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة516العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمحمد فائق جعفر صادق312211111007072

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت607العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمحمد ٌحٌى قاسم محمد313211111007076

كلٌة الصٌدلة/جامعة البصرة659العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى جلٌل حمٌد محمد314211111007082

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى حمٌد حسن خلٌل315211111007083

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة510العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى عبد احمد حمٌد316211111007085

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة635العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى مجٌد ابراهٌم كرحوت317211111007086

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى464العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمٌسر كاظم خلٌفة عمران318211111007090

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل508العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌننور عادل خفٌف خضٌر319211111007093

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنواثق عبد الرضا عباس حسٌن320211111007097

بغداد باب المعظم/المعهد الطب604ًالعلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنٌاسر تحسٌن عبعوب سبع321211111007099

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت645العلمًاعدادٌة بلدروز للبنٌنٌاسٌن موسى محمد احمد322211111007100

هندسة الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات/الجامعة التكنلوجٌة646العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌناحسان صباح جواد كاظم323211111008001

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنحسٌن قاسم كرٌم احمد324211111008010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنحمٌد حسن كٌطان ساجت325211111008011

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى595العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنخلٌل علً محمد عل326211111008014ً

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء431العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنشهاب حمد محسن فرٌح327211111008019

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى494العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنضٌاء حامد عبد حبٌب328211111008020

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنطه اسماعٌل ابراهٌم جاسم329211111008021

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات632العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنعبد هللا هٌثم عبد هللا ٌحٌى330211111008023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة459العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنلٌث حسٌن ادعٌر حنش331211111008030

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد اسماعٌل ابراهٌم جاسم332211111008033

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجٌة622العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد حسن عبد فٌاض333211111008034

بغداد/معهد التكنلوجٌا494العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد قاسم عبد الستار محمد334211111008037

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الكوفة530العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد كاطع فرج معٌدي335211111008038

زراعً موصل/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد محمود فاضل محمد336211111008040

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى513العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمرتضى علً فاضل محمد337211111008041

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن420ًالعلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمصطفى سالم مظلوم عل338211111008042ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى591العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنٌاسر ساهر جاسم برغوث339211111008046

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنٌاسر محمود عبد حبٌب340211111008047
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى534العلمًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنٌوسف رعد ابراهٌم ٌوسف341211111008048

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنابراهٌم صالح محمد سلطان342211111009001

(صالح الدٌن)التكنلوجً الدور /المعهد التقن520ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد جاسم محمد ابراهٌم343211111009006

الموصل/الكلٌة التقنٌة592العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد سعد هادي احمد344211111009008

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت486العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد هادي صالح محمد345211111009013

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل477العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنارام اكرم احمد محمد346211111009015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنامٌر احمد خضٌر جاسم347211111009020

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة505العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنبرادر ابراهٌم رشٌد قادر348211111009026

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة588العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنحمزه طه احمد اسماعٌل349211111009033

كلٌة العلوم/جامعة الموصل553العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنخالد خلٌفة جاسم محٌمٌد350211111009036

الرصافة/معهد االدارة459العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنخالد طه ٌاسٌن خضٌر351211111009037

زراعً موصل/المعهد التقن399ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنروند ازاد حسٌن عبد هللا352211111009043

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل465العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنزٌدون خالد حمٌد ول353211111009045ً

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسجاد كامل محمد مطشر354211111009048

التكنلوجً االنبار/المعهد التقن508ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسعد حربً حٌد ابراهٌم355211111009051

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت497العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسعدون حافظ شجاع صالح356211111009055

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات636العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسالم ٌونس مجنون عبد هللا357211111009057

الطبً بعقوبة/المعهد التقن535ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسٌف خالد مولود احمد358211111009058

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة495العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسٌف داود حبٌب علوان359211111009059

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك605العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسٌف سعد ابراهٌم حٌاوي360211111009060

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة573العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنضٌاء محمد محمود مصلح361211111009065

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل489العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنضٌاء محً ابراهٌم حمد362211111009066

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت646العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنطه ٌاسٌن حمد جداع363211111009067

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت451العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعبد الرحمن نافع ابراهٌم خلف364211111009074

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى525العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعدنان برهان حسن صالح365211111009076

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى624العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعالء محمد طه علٌوي366211111009078

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل507العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعلً صالح محمد سلطان367211111009082

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعمار عبد السالم عز الدٌن عبد العزٌز368211111009086

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة515العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعمر كهالن خلٌل سلمان369211111009095

الموصل/الكلٌة التقنٌة579العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعمر محمد شكر محمود370211111009097

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة570العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنغزوان ثاٌر محمد حٌاوي371211111009099

كلٌة االثار/جامعة الموصل463العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنغسان عبد هللا حمٌد جاسم372211111009100

بغداد/معهد التكنلوجٌا499العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمإمن مبدر رجب حٌدر373211111009105

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد حسن علً عزٌز374211111009110
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الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة/الجامعة التكنلوجٌة634العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد حسٌن حسن دروٌش375211111009111

كلٌة العلوم/جامعة الموصل519العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد خلٌل موسى محمد376211111009112

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن470ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد صادق ابراهٌم كاك377211111009114ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد كاطع محمد حلٌو378211111009124

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمود جمعه خلف حسٌن379211111009129

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن415ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمصطفى عبد القادر احمد زٌدان380211111009135

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل508العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمضر نزار عبد هللا احمد381211111009139

بغداد باب المعظم/المعهد الطب591ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنناجً حسٌن علً احمد382211111009142

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت649العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنورٌا عمر حسٌن عل383211111009145ً

هندسة السٌطرة والنظم/الجامعة التكنلوجٌة628العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنورٌا محمد رشٌد سعد هللا384211111009146

كلٌة االثار/جامعة الموصل451العلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنوهب عبد العزٌز حسن امام عل385211111009148ً

بغداد باب المعظم/المعهد الطب595ًالعلمًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعالء حسٌن علً عجاج386211111009151

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة509العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنابراهٌم خضر عبد هللا لٌلو387211111010001

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنابراهٌم شاكر محمود حسٌن388211111010002

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات619العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنبهجت عماد احمد اسود389211111010015

زراعً موصل/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنحاتم كرٌم احمد عل390211111010017ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنحسام حمٌد ابراهٌم شلتاغ391211111010018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنحسام رائد عبد الوهاب غٌدان392211111010019

اداري نٌنوى/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنحسنٌن مإٌد نجٌب محمود393211111010021

كلٌة العلوم/جامعة واسط520العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنرعد سعد نصٌف جاسم394211111010028

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنرٌسان باسم سلمان عبد395211111010029

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة488العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنسٌف حمزة عباس عبد الزهرة396211111010032

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنسٌف علً سامً خلٌفة397211111010033

زراعً موصل/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنصالح احمد مهدي صالح398211111010035

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى542العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنطالل احمد علٌوي احمد399211111010041

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعلً جودت حسن كرٌم400211111010046

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعمر عامر قدوري صحو401211111010051

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى562العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنغٌاث سعد عبد العزٌز مظلوم402211111010052

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنلٌث ثامر زٌدان خلف403211111010058

زراعً موصل/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنماهر رحٌم احمد عل404211111010059ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن541ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمحمد حسن عبد هللا حسن405211111010062

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمحمد عباس عبود كاظم406211111010063

زراعً موصل/المعهد التقن420ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمروان كرٌم توفٌق محمود407211111010066

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمروان منعم جاسم حمادي408211111010067
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التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمهند احسان صادق جعفر409211111010070

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة467العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمهند عبد الوهاب احمد عبد الرزاق410211111010071

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌننذٌر ثعبان حسب هللا علوان411211111010072

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل490العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنوسام عبد السالم محمد خمٌس412211111010073

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل455العلمًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنٌاسر عامر حاتم رشٌد413211111010076

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد خلٌل محمود احمد414211111011004

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى661العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد عبد الكرٌم جاسم راض415211111011007ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد عقٌل شبٌب حبٌب416211111011008

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد علً حسٌن كرٌم417211111011009

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون478العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد عماد شفٌق محمد418211111011013

االداري بعقوبة/المعهد التقن435ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنازاد جمال عبد هللا رشٌد419211111011023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناسو عبد هللا كرٌم محمد420211111011025

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناشرف صالح صالح الدٌن امٌن421211111011026

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناكو علً حمٌد حمه خان422211111011027

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن437ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناالن عبد الرحٌم اغامٌر بختٌار423211111011028

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناومٌد محمد علً ٌاور عبد هللا424211111011032

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة590العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنجاسم محمد داود عسكر425211111011034

زراعً موصل/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحسام فٌصل بدر صلبوخ426211111011036

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحسن صباح حسن مراد427211111011037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى494العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحٌدر جمال الماس عباس428211111011044

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى610العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌندلشاد عامر جمعه ماٌوك429211111011052

كلٌة الصٌدلة/جامعة االنبار658العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌندلٌر عٌسى بشٌر سعد هللا430211111011056

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة تكرٌت534العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌندلٌر نوزاد منصور ول431211111011057ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌندٌار شٌركو عباس ٌاسٌن432211111011058

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط488العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌندٌدار كنعان كمرخان اسماعٌل433211111011060

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنساهر حسٌن علً نقً علً دوس434211111011066

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى630العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنسركوت ولً كرٌم عل435211111011068ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنسعدي ٌونس حمٌد سلمان436211111011069

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة572العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنسوران عبد السالم محمد خسرو437211111011073

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنسٌفر علً محمد دروٌش438211111011075

الطب البٌطري/جامعة بغداد551العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنشفان عادل فاضل عباس439211111011076

كلٌة التقانات البٌئٌة/جامعة الموصل482العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنشفان عبد االمٌر ابراهٌم احمد440211111011077

بغداد/الكلٌة التقنٌة603العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنشورش عبد هللا كرٌم محمد441211111011078

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل496العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنشٌردل عبد القادر جوهر حسن442211111011079
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنشٌروان محمد اغا جوهر443211111011081

كلٌة العلوم/جامعة الموصل530العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعبد الصمد ابراهٌم حسٌن شرف444211111011084

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعبد هللا عامر عاصم شكور445211111011085

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً جاسم خماس جسام446211111011089

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات601العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً جمعه مراد احمد447211111011090

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً حسٌن علً صفر448211111011092

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً دلٌر عثمان فرج449211111011093

علوم قسم الرٌاضٌات/جامعة بغداد575العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً رمزي محسن عل450211111011094ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً ستار جمال ٌحٌى451211111011096

اداري نٌنوى/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً سعدي باوه شكر عل452211111011097ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً سمٌر علً حسن453211111011098

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت447العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً عثمان عبد الرحمن سلٌمان454211111011102

الموصل/الكلٌة التقنٌة577العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً محمود عبد هللا محمد455211111011108

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً مصطفى مردان قاسم456211111011109

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت442العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً موسى حسٌن رستم457211111011110

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة514العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعمر جلٌل ولً عباس458211111011119

الموصل/الكلٌة التقنٌة580العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعمر جمال احمد مراد459211111011120

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنغدٌر فاضل محمد عل460211111011122ً

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنفٌصل غازي حسٌن حسن461211111011125

اداري الموصل/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنكارزان فرحان رضا عباس462211111011128

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة567العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنكاوه عٌسى عبد الرحمن فتاح463211111011130

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى484العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد تحسٌن نعمة هللا صدٌق464211111011137

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط480العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد جعفر محمد حسٌن465211111011138

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد شكر محمود احمد466211111011147

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد طالب مجٌد حمٌد467211111011151

زراعً موصل/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد عباس علً شاه مراد468211111011153

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى552العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد محمود محمد عارف469211111011158

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى شكر محمود احمد470211111011164

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة637العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى عبد الباسط محمد ابراهٌم471211111011165

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى غسان وفٌق كرٌم472211111011168

كلٌة العلوم/جامعة كركوك586العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى فهمً اسعد ول473211111011169ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى محمد بهاء الدٌن عباس احمد474211111011171

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌننوزاد عامر جمعه ماٌوك475211111011178

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة632العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنهاوٌار جبار جمشٌر حسن476211111011182
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علوم قسم الرٌاضٌات/جامعة بغداد584العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنٌعقوب ٌوسف حمٌد سلمان477211111011188

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة473العلمًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنٌوسف محمد عزٌز احمد محمد478211111011191

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌناحمد سمٌر مهدي جسام479211111012007

كلٌة الفنون التطبٌقٌة/هٌئة التعلٌم التقن498ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌناٌالف عبد هللا جار هللا منصور480211111012014

فنون النجف/المعهد التقن424ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنحسن محمود حنو جاسم481211111012023

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنحٌدر ثاٌر عبد جدوع482211111012030

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات656العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنزٌد مبدر خلف ابراهٌم483211111012035

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنسٌف مثنى علً غاٌب484211111012038

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة594العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعبد الحمٌد ابراهٌم حمٌد عل485211111012043ً

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات623العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعبد اللطٌف ولٌد خالد سلمان486211111012047

بغداد/الكلٌة التقنٌة592العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعلً جبار خمٌس ضاح487211111012052ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى498العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعلً عباس براك عبد488211111012056

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعلً ولٌد طارق عبد الوهاب489211111012060

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعمر ٌونس علً زباله490211111012065

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنماجد حمٌد محمد حسن491211111012070

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمد احمد كرٌم سعدون492211111012071

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى605العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمود نجم عبد جعفر493211111012085

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت543العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمود هاشم مهدي جدوع494211111012086

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل472العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمصطفى عجٌل عبد الحسٌن رشٌد495211111012091

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمصطفى كرٌم حسٌن زبالة496211111012093

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمصطفى محمود شهاب احمد497211111012094

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمٌثم عبد الكرٌم عبد الستار جمعة498211111012096

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى595العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌناحمد قاسم خمٌس عل499211111013003ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن497ًالعلمًاعدادٌة كنعان للبنٌناحمد كامل منصور خلٌل500211111013004

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة567العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنجعفر مراد علً رضا احمد501211111013007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى492العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنحذٌفة باسم علوان حبٌب502211111013008

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى538العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنحسٌن عبد هللا فلٌح غن503211111013012ً

زراعً موصل/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنسالم طه احمد مطلك504211111013018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنقحطان عدنان احمد مطلك505211111013036

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد حازم قاسم عل506211111013039ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل471العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد طالب بكر محمود507211111013041

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات639العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد عادل كاظم وسم508211111013042ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد عامر محمود متعب509211111013043

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد عبد الحمٌد رشٌد فرمان510211111013044
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كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد ٌاسٌن ابراهٌم ناصر511211111013047

زراعً موصل/المعهد التقن409ًالعلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى محمد عبد الرزاق ٌعقوب512211111013052

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة كنعان للبنٌنولٌد خالد اسماعٌل محٌمٌد513211111013058

زراعً موصل/المعهد التقن399ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد اكرم فرحان عبد هللا514211111014003

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات644العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد ثاٌر ثامر صالح515211111014006

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل503العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد سامً نصٌف كاظم516211111014010

هندسة المكائن والمعدات/الجامعة التكنلوجٌة630العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد قٌس حسن كاظم517211111014015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد ماجد عبد الستار عبد الكرٌم518211111014016

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد مهدي صالح حسٌن519211111014018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنازهر محمد حسٌن حٌدر520211111014020

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناستبرق فرج رشٌد ذٌاب521211111014021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنالكرار اسماعٌل محمود عباس522211111014022

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنالولٌد احمد ٌحٌى حسٌن523211111014023

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة582العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنانمار علً حسٌن عل524211111014025ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنبراء حسن ذٌاب احمد525211111014027

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن645العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنبالل رباح نوري عزٌز526211111014028

اداري نٌنوى/المعهد التقن388ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحارث سمٌر عزو عل527211111014031ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن538ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحسام فرسان عامر جواد528211111014033

زراعً موصل/المعهد التقن434ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحسٌن عاد محمود حمادي529211111014035

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحٌدر سالم عبد الجبار عبد530211111014037

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحٌدر شهٌد علً عبد531211111014038

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنخالد شهٌد محمد خمٌس532211111014041

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى498العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنداود سلمان مهدي محمد533211111014042

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنرعد هاشم محمد عل534211111014043ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى624العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعباس هشام حسٌن غفور535211111014052

الطبً بعقوبة/المعهد التقن542ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد الرحمن عدنان مجٌد عبد536211111014055

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن506ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد الرحمن عمار شهاب احمد537211111014056

زراعً موصل/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد القادر عبد السالم محمد صالح538211111014057

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى636العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد هللا ثائر طعمه صالح539211111014058

كلٌة االثار/جامعة الموصل475العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد هللا علً صالح ابراهٌم540211111014059

كلٌة الهندسة/جامعة الموصل622العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعلً جمال خالد رعٌد541211111014066

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل454العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعلً فاضل ابراهٌم محمد542211111014068

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى667العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعمر شاكر محمود سلمان543211111014072

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعمر عماد رحٌم محمد544211111014073
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمازن محمد حسٌن خلف545211111014078

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل424العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد حسٌن لفته حمٌد546211111014081

زراعً موصل/المعهد التقن407ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد شكر محمود غاٌب547211111014082

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى530العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد عادل طه عبد هللا548211111014083

زراعً موصل/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد ولٌد عبد الكرٌم جمٌل549211111014089

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمرتضى جمال ثامر جواد550211111014090

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمرتضى محمد عبد الستار كرٌم551211111014091

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمرتضى محمود علً سلمان552211111014092

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى حسن جمعه حسن553211111014094

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى حسن خضٌر كاظم554211111014095

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون485العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى عبد الباسط احمد عباس555211111014098

بغداد/معهد التكنلوجٌا481العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى عماد عباس ابراهٌم556211111014099

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى557العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى منصور خضٌر اسماعٌل557211111014100

االداري النجف/المعهد التقن373ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى موفق حازم محمود558211111014101

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمهدي حسٌن صالح جاسم559211111014102

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمهٌمن عبد هللا حمو احمد560211111014104

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمٌثم حافظ نجم عبد هللا561211111014105

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة587العلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنهمام لٌث عباس موسى562211111014106

بغداد باب المعظم/المعهد الطب648ًالعلمًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنٌحٌى ولٌد غٌدان خلف563211111014110

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن546ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌناحمد جمال عبد الكرٌم هادي564211111015001

زراعً موصل/المعهد التقن428ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنحسٌن علً دنان عباس565211111015002

الطبً بعقوبة/المعهد التقن541ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنعلً صالح مهدي عل566211111015007ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن468ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنمحمد حكمة خضٌر حمد567211111015008

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل470العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنمحمد صالح مهدي ناٌف568211111015009

بغداد/معهد التكنلوجٌا496العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناحمد خضٌر عباس عبد569211111016001

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن471ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنحسب هللا صبحً نهاد حسوب570211111016004ً

الزراعً الكوفة/المعهد التقن383ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنحمزه حسن ناصر حسن571211111016006

كلٌة االداب/جامعة بابل490العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنعلً صالح فإاد عل572211111016010ً

االداري النجف/المعهد التقن427ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمحمد جودة كاظم هادي573211111016012

بغداد/معهد التكنلوجٌا471العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمحمد عادل كرٌم حمٌد574211111016013

(صالح الدٌن)التكنلوجً الدور /المعهد التقن493ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنٌاس خضر صالح علٌوي575211111016019

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنابراهٌم خلٌل ابراهٌم طالب576211111017002

زراعً موصل/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌناحمد شهاب احمد محمود577211111017004

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌناحمد محمد لطٌف جاسم578211111017006
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كلٌة الطب/جامعة دٌالى680العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌناحمد موزر عبد الرحٌم جسام579211111017007

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنالحسٌن عبد السالم محمد عباس580211111017009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى506العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنانس خلٌل ابراهٌم طالب581211111017011

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة523العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌناٌهاب رحٌم تقً ناٌف582211111017014

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت604العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنبالل رباح اسود خلف583211111017015

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل432العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحسان عبد الكرٌم عقٌل عبد584211111017017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن461ًالعلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحسٌن علً اسماعٌل خلٌل585211111017018

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحٌدر علً ابراهٌم غالم586211111017019

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت447العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنخالد عبد المنعم عقٌل عبد587211111017021

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات620العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنرامً رسمً خلٌفه مبارك588211111017022

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة498العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنسٌف عبد الغفور عبد الجبار محمود589211111017025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة484العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعلً حمٌد ٌاس عادي590211111017033

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعلً محمد عبد الرحٌم سعٌد591211111017036

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت543العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعمر طاهر لطٌف نصٌف592211111017039

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل449العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنقٌس عبد الكرٌم سلمان جمٌل593211111017041

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد عدي جمٌل حسٌن594211111017045

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمهند احمد عبد الحمٌد محمود595211111017049

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى643العلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌناحمد عدنان مجٌد وهٌب596211111018004

زراعً موصل/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنفٌصل عدنان خلٌفه ابراهٌم597211111018014

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمحمد سعد خطاب شهاب598211111018017

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى595العلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمحمد عباس طالب حسٌن599211111018018

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمحمد مهدي محمد ارفٌدي600211111018019

االداري بعقوبة/المعهد التقن428ًالعلمًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمصطفى جبار محمد احمد601211111018021

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة635العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌناحمد علً عباس عبد الحسٌن602211111020005

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة477العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌناحمد مزهر ذٌاب غضبان603211111020008

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت650العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌناحمد هٌثم نوري مح604211111020010ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنالحسٌن ودٌع عٌسى مزبان605211111020014

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنباز فاروق عزٌز مهدي606211111020020

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنبراء محمد شاكر حمدي607211111020021

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات601العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحارث سالم عبد هللا احمد608211111020024

كلٌة القانون/جامعة بغداد595العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحسن سامً فتح هللا عسكر609211111020025

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى471العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحسٌن علً عباس عل610211111020028ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى476العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحسٌن علً عبود محمد611211111020029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحسٌن محمد شاكر حسون612211111020031
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى634العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحمزة عبد اللطٌف محمود محمد613211111020035

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد651العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحٌدر حافظ خضٌر عباس614211111020036

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى630العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحٌدر ماجد خلٌل خمٌس615211111020038

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنحٌدر ولٌد حامد حسن616211111020039

الطب البٌطري/جامعة بغداد555العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنسامر وسام سعدون شفٌق617211111020042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنسٌف الدٌن محمد رحٌم علوان618211111020045

كلٌة الصٌدلة/جامعة االنبار658العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنسٌف عصام عبد هللا محمد619211111020046

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى617العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنعلً جمال محمد مجٌد620211111020052

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل509العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنعلً حٌدر نجم عبد هللا621211111020054

كلٌة العلوم/جامعة بغداد602العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنعلً خلٌل ابراهٌم خلٌل622211111020055

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنعلً ٌوسف زكرٌا جعفر623211111020058

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة572العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنفإاد اٌاد ٌاس صالح624211111020062

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنلٌث زهٌر جمٌل مهدي625211111020063

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت661العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمازن مزهر جبار عباس626211111020065

االداري السماوة/المعهد التقن482ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد داوود سلمان عبود627211111020068

كلٌة الهندسة/جامعة كركوك651العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد سامً كرٌم شٌاع628211111020069

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد عبد هللا رشٌد سلٌمان629211111020072

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى467العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد لٌث رمضان احمد630211111020074

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن493ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد ماجد عبد الكرٌم محمد631211111020075

المسٌب االقسام الزراعٌة/الكلٌة التقنٌة464العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد محمود فرحان عاشور632211111020076

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد651العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمحمد نهاد نافع حسٌن633211111020078

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى564العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمروان عامر سلمان ٌعكوب634211111020080

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة482العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمصطفى زٌاد طارق عبد الغالب635211111020084

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى569العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمصطفى علً عباس عل636211111020089ً

الزراعً الكوفة/المعهد التقن382ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمصطفى لطٌف جاسم عبد637211111020092

الطبً بعقوبة/المعهد التقن656ًالعلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمصطفى محمد مصطفى حسن638211111020093

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد647العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنمهند احمد خلف مسعود639211111020097

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى647العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنهاشم حمزة حسٌن مهدي640211111020098

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًثانوٌة الجواهري للبنٌنٌاسر عمار فاضل سلمان641211111020099

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة الراٌة للبنٌنبشٌر ضٌاء عبد الرحمن ٌعقوب642211111021002

االداري بعقوبة/المعهد التقن428ًالعلمًثانوٌة الراٌة للبنٌنمصطفى زهٌر محمد صالح ابراهٌم643211111021014

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات602العلمًثانوٌة الراٌة للبنٌنٌوسف جاسم عبد الجبار ابراهٌم644211111021015

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌناحمد طه احمد طه645211111022004

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة516العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌناحمد محمد اسماعٌل عباس646211111022008
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بغداد/معهد التكنلوجٌا473العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنبالل احمد حسٌن شٌرة647211111022014

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت609العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنحسٌن كامل ٌونس ابراهٌم648211111022017

كلٌة الزراعة/جامعة القادسٌة426العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنحٌدر عماد محمد امٌن عبد الغفور649211111022018

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنخلدون عبد السالم محمد صالح حسٌن650211111022019

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى524العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنراضً علً حسٌن وادي651211111022021

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى552العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنرٌاض قاسم محمد حسٌن652211111022023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنسعد ولٌد ادهم اسماعٌل653211111022025

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد551العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنسٌف صالح حسٌن غائب654211111022026

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة598العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعاصم ثامر فاضل عباس655211111022031

هندسة اللٌزر والبصرٌات/الجامعة التكنلوجٌة622العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعبد هللا محمد مهدي محمد صالح محمود656211111022034

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة633العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعبد المهٌمن عباس داود سلمان657211111022035

كلٌة العلوم/جامعة الموصل516العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعبد الوهاب محمود جهاد علوي658211111022036

المدربٌن بغداد/معهد اعداد455العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعالء اٌاد سلٌمان مهدي659211111022038

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً اسماعٌل جمال سمٌن660211111022039

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة632العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً فاضل ابراهٌم رحٌم661211111022043

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى500العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً مرعً علً حسٌن662211111022046

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعماد علً حسن حمد663211111022047

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعمر عبد اللطٌف عباس احمد664211111022049

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل473العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحسن خمٌس جواد حمٌد665211111022054

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمد ابراهٌم محمد رضا666211111022055

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى652العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمد رعد رحٌم محمد667211111022059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمد عبد السالم محمد ناٌف668211111022064

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل483العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمد مدحت رشٌد حمٌد669211111022067

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد583العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمود عباس داود خضٌر670211111022071

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت631العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمنذر حمد مطلك محمد671211111022077

بغداد/معهد التكنلوجٌا504العلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌننذٌر ٌاسٌن هندي وهاب672211111022082

الطبً بعقوبة/المعهد التقن539ًالعلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنوسام احمد حمد احمد673211111022084

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنوسام عباس علً حسن674211111022085

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى541العلمًثانوٌة السالم للبنٌنابراهٌم نابت نعمان حمد675211111023001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى493العلمًثانوٌة السالم للبنٌنباسم نجم عبد هللا حمٌد676211111023003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى519العلمًثانوٌة السالم للبنٌنسفٌان عبد هللا علوان حسٌن677211111023011

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة السالم للبنٌنعلً ساجد جبار سلمان678211111023015

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل439العلمًثانوٌة السالم للبنٌنمحمد جاسم محمد ابراهٌم679211111023018

زراعً موصل/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌناحمد ثائر حمٌد شهاب680211111025002
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الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن546ًالعلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌناحمد هٌثم عبد االمٌر محمود681211111025005

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل495العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنحٌدر سعد شهاب احمد682211111025011

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات651العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنحٌدر قاسم خزعل عبد المهدي683211111025012

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى501العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعبد هللا علً حسن عل684211111025015ً

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات633العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعلً جعفر جاسم مبارك685211111025017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعلً محمد عباس ٌاسٌن686211111025021

زراعً موصل/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمحمد فاضل كاظم حسٌن687211111025023

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة520العلمًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمصطفى حمٌد عباس حمٌد688211111025027

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى521العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌناحمد حافظ عباس حسٌن689211111026003

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌناحمد عالء حسٌن محمد690211111026004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌناركان جواد حبٌب رسول691211111026005

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌناٌمن حسٌن جسام جواد692211111026007

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن559ًالعلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنتحسٌن جاسم علً خٌر هللا693211111026008

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد608العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنحسن محمد اسماعٌل احمد694211111026010

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة539العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنحسٌن جاسم علً عبد695211111026011

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنحسٌن فاٌق حسوبً مهدي696211111026015

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنعلً ٌحٌى مجٌد عبد هللا697211111026023

زراعً موصل/المعهد التقن409ًالعلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنكرار حسن فاضل كاظم698211111026027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمحمد حافظ رزوقً وهٌب699211111026028

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة632العلمًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمحمد صفاء حسٌن جواد700211111026030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنجاسم محمد احمد روضان701211111027002

زراعً موصل/المعهد التقن416ًالعلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنحازم كرٌم خالد حمٌد702211111027003

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت554العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنحسن محمود حسن رشٌد703211111027004

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت585العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنعلً اسود حماد سلموا704211111027008

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل486العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنغازي حمٌد مولود حمٌد705211111027010

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت549العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنمحمد حسٌن عبد هللا حماد706211111027011

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة460العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنمصاب خلٌل ابراهٌم عبد العزٌز707211111027012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى502العلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنحسٌن غضبان عبد محمد708211111028006

زراعً موصل/المعهد التقن409ًالعلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنحٌدر جاسم محمد مطلك709211111028007

الكوفة/الكلٌة التقنٌة االدارٌة513العلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنرعد حامد احمد ٌاسٌن710211111028008

االداري بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنعالء محمد حسن محمد711211111028010

زراعً موصل/المعهد التقن406ًالعلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنغزوان ضٌاء الدٌن حسٌن عسكر712211111028011

زراعً موصل/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنماهر قاسم محمد غالم713211111028012

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن393ًالعلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنمحمد مهدي محمود مهدي714211111028013
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى627العلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنمصطفى مثنى علً مهدي715211111028016

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد649العلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنمٌثم محسن علً رزٌج716211111028018

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد648العلمًثانوٌة المستقبل للبنٌنوسام طارق طعمة عل717211111028021ً

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة641العلمًثانوٌة النضال للبنٌناحمد حسٌن حسن جلوب718211111029002

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة643العلمًثانوٌة النضال للبنٌناحمد سلمان مجٌد صبر719211111029003

بغداد باب المعظم/المعهد الطب590ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنجاسم احمد حمٌد عبد720211111029007

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت672العلمًثانوٌة النضال للبنٌنجٌاد مهدي حسانً عباس721211111029008

الطبً كربالء/المعهد التقن533ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنحسٌن عالء حسن شهاب722211111029010

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد616العلمًثانوٌة النضال للبنٌنخالد عٌدان عبد ردٌن723211111029016ً

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك602العلمًثانوٌة النضال للبنٌنشهاب احمد حمٌد عبد724211111029020

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل488العلمًثانوٌة النضال للبنٌنصفاء مصطفى عبد االمٌر مهدي725211111029021

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن551ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنعبد الستار محمد امٌن هادي حسٌن726211111029022

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن589ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنعلً حٌدر حرجان محمد727211111029026

كلٌة العلوم/جامعة بغداد587العلمًثانوٌة النضال للبنٌنعلً غزال محمد كاظم728211111029029

كلٌة الطب/جامعة دٌالى690العلمًثانوٌة النضال للبنٌنعلً ٌعرب عدنان عل729211111029031ً

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن409ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنكرار حسٌن جواد كاظم730211111029032

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن564ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنمثنى عبد الكاظم خٌري عباس731211111029033

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن528ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنمصطفى بركات عباس علوان732211111029038

الطبً بعقوبة/المعهد التقن541ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنمصطفى مجٌد حسٌن حمٌد733211111029041

الطبً بعقوبة/المعهد التقن548ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنموسى قصً هذال كاظم734211111029045

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة النضال للبنٌنٌاسر عباس جواد كاظم735211111029047

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد حكمت سلمان عبد هللا736211111030002

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت542العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد رحٌم احمد محمد737211111030003

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناسامه عادل لفته شٌحان738211111030005

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت609العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنحاتم عبد الكرٌم حمٌد احمد739211111030009

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنطه ساهر محمود كاظم740211111030016

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعبد هللا صفوان محمد سلمان741211111030020

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل501العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعالء صكبان ناصر ناٌف742211111030021

كلٌة الزراعة/جامعة واسط441العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعلً ولٌد جابر عواد743211111030023

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت661العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد جمال عبد الرحمن ابراهٌم744211111030026

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن502ًالعلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد عدنان قدوري حبٌب745211111030028

كلٌة الطب/جامعة دٌالى684العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد عونً عبد الباقً قدوري746211111030030

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات637العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد قاسم عبد الكرٌم سلمان747211111030031

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمود عبد عدوان خسباك748211111030033
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى513العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمرتضى نوفل غازي حمٌد749211111030034

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمروان عامر علوان منصور750211111030035

زراعً موصل/المعهد التقن433ًالعلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمروان هاشم حسب هللا خلٌفه751211111030036

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات623العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمصطفى جمٌل ابراهٌم حسن752211111030038

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمصطفى عبد الستار مصطفى عل753211111030039ً

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة519العلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمصطفى كاظم محمد جاسم754211111030041

زراعً موصل/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمصطفى محمد هادي صالح755211111030042

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناحمد برهان ٌحٌى ابراهٌم756211111031001

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناحمد عامر مراد حسٌن757211111031002

بغداد باب المعظم/المعهد الطب587ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناحمد عدنان محمد كاظم758211111031003

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنازهر عبد الوهاب خلٌل ابراهٌم759211111031005

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحسن ٌونس ناصر حسٌن760211111031010

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة476العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحمزة فٌصل جبار فارس761211111031014

الطبً بعقوبة/المعهد التقن547ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحٌدر اٌاد عبد الكرٌم شكر762211111031016

بغداد/معهد التكنلوجٌا519العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحٌدر زٌاد اٌاد جلٌل763211111031017

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحٌدر نزار حسٌن جواد764211111031020

الطبً بعقوبة/المعهد التقن547ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنسٌف الدٌن عبد السالم مصطفى عبد الجبار765211111031023

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنسٌف صالح راشد سنجار766211111031025

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن542ًالعلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنصادق سلٌم حمٌد رستم767211111031026

الموصل/الكلٌة التقنٌة576العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعبد هللا حسٌن علً عبد768211111031028

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك596العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعلً شهٌد بوري باوي769211111031032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعماد محمد حسٌن عاكول770211111031034

كلٌة الطب/جامعة دٌالى683العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنمحمد جاسم محمد شامار771211111031038

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة519العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنمحمد عبد الكرٌم محمد مظلوم772211111031041

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء435العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنمروان رحمان رشٌد فرمان773211111031042

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت555العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنمهند حارث شاكر احمد774211111031045

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات638العلمًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنهٌثم ابراهٌم ازرك علوان775211111031048

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى467العلمًثانوٌة ذي قار للبنٌنحسن علً عارف منصور776211111032007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى490العلمًثانوٌة ذي قار للبنٌنمالك خلٌل ماهود مجٌد777211111032018

كلٌة العلوم/جامعة واسط525العلمًثانوٌة ذي قار للبنٌنمحمد حكمت جمال عبد الرسول778211111032020

المسٌب االقسام الزراعٌة/الكلٌة التقنٌة521العلمًثانوٌة ذي قار للبنٌنمنتظر مهدي صالح هادي779211111032022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌناحمد عباس محمد اسماعٌل780211111033003

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن477ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌناحمد محمد حسٌن عبد هللا781211111033006

التكنلوجً المسٌب/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنادٌب حسٌن علً محمد782211111033008
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى519العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌناٌوب عبد الرحمن خلٌل خمٌس783211111033013

بغداد باب المعظم/المعهد الطب589ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌناٌوب ٌوسف كردي حٌاصه784211111033014

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن557ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنحسٌن محسن محمد حسن785211111033022

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنحسٌن مولود حمٌد محمود786211111033023

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنخطاب عامر عطٌه مزعل787211111033026

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن461ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنرافد ٌونس صالح محمد788211111033027

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنروكان جمعه محمود حمادي789211111033029

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة597العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنسعدون خلٌل اسماعٌل عل790211111033030ً

كلٌة الزراعة/جامعة كركوك487العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنشامل رمضان حسٌن عل791211111033031ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنصفاء جعفر علً موسى792211111033033

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنضٌاء احمد عٌسى موسى793211111033034

زراعً موصل/المعهد التقن401ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنطاهر صالح محمود حبش794211111033036

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء430العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعباس حسٌن ابراهٌم موسى795211111033037

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن555ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعبد الغنً علً عبد الغنً ٌوسف796211111033039

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعبد هللا سعدون خلٌل ابراهٌم797211111033040

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن435ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعقٌل جلٌل ابراهٌم فق798211111033044ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن540ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعلً حمزه مصطفى مهدي799211111033046

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعلً دحام كرٌم محمد800211111033047

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت557العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعلً ناظم عبد هللا قادر801211111033052

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعمر ابراهٌم عارف محمود802211111033053

زراعً موصل/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنفإاد خضر احمد اسماعٌل803211111033057

االداري كركوك/المعهد التقن417ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنفرقد عثمان حسن عبد هللا804211111033058

االداري بابل/المعهد التقن474ًالعلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمد ادهم اكبر عل805211111033066ً

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل498العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمد برهان عرٌان سمٌن806211111033067

كلٌة التقانات البٌئٌة/جامعة الموصل477العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمد جواد قاسم جبار سمٌن807211111033068

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل520العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمود شكر اسماعٌل عزٌز808211111033075

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد482العلمًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمشتاق ندا جاسم نصٌف809211111033078

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى648العلمًثانوٌة مندلً للبنٌنحسٌن ستار فرمان غاٌب810211111034005

زراعً موصل/المعهد التقن419ًالعلمًثانوٌة مندلً للبنٌنسٌف سالم طاهر ادرٌس811211111034009

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت577العلمًثانوٌة مندلً للبنٌنسٌف كاظم احمد صالح812211111034010

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن545ًالعلمًثانوٌة مندلً للبنٌنشهاب احمد مهدي صالح813211111034011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492العلمًثانوٌة مندلً للبنٌنصباح حسن جمٌل عٌال814211111034012

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة مندلً للبنٌنعمر جبار محمد غرٌب815211111034023

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًثانوٌة مندلً للبنٌنمحمد علً توفٌق حسٌن816211111034025
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كلٌة طب االسنان/جامعة االنبار660العلمًثانوٌة مندلً للبنٌنهشام صاحب احمد عل817211111034035ً

زراعً موصل/المعهد التقن419ًالعلمًثانوٌة مندلً للبنٌنٌاسر ٌونس محمد خلف818211111034037

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل596العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد ثائر احمد سبع819211111037001

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد جلٌل محمد موسى820211111037002

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة640العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد كرٌم احمد سلمان821211111037004

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة486العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد كرٌم علً مخلف822211111037005

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناسماعٌل جاسم محمد محل823211111037006

التكنلوجً كربالء/المعهد التقن489ًالعلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناٌمن سعد كرٌم هزاع824211111037007

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل461العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنصالح عبد المنعم عبد الودود عبد هللا825211111037010

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل454العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنضٌاء حسن حمٌد احمد826211111037011

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنعالء رعد محمد وردي827211111037012

زراعً موصل/المعهد التقن417ًالعلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنعمر قاسم كرٌم حسٌن828211111037015

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنغسان عناد فارس ضاٌف829211111037016

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى513العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنفهد سالم مراد سهٌل830211111037017

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى467العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمحمد خلٌف محمد محمود831211111037018

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمروان قاسم ردام محمود832211111037019

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل427العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمٌثم ثامر صالح عباس833211111037022

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌننور الدٌن عبد الرحمن فارس هزاع834211111037023

بغداد/معهد التكنلوجٌا478العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنوسام لفته عباس سالم835211111037025

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل477العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنولٌد ستار جبار علٌوي836211111037026

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل504العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنٌاسٌن حمٌد شكٌر محمود837211111037027

الزراعً الكوفة/المعهد التقن383ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناحمد عامر محمد نجم838211111038004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناحمد كرٌم جمٌل حمٌد839211111038005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحسٌن سبع خمٌس شكٌر840211111038012

زراعً موصل/المعهد التقن419ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنرعد احمد سلمان جاسم841211111038013

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنضٌاء محمد عبد حسن842211111038014

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى527العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنظافر شعالن جواد ول843211111038015ً

زراعً موصل/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً حسٌن محمد حسٌن844211111038018

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً عبد الرحمن خلف فهد845211111038020

التكنلوجً العمارة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعمر احمد محمد مبارك846211111038022

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمد عدنان عبد االمٌر حسٌن847211111038025

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن497ًالعلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمراد جمال كرٌم محمود848211111038029

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت609العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمراد حاجم مراد محمد849211111038030

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمروان ماهود سلمان فرمان850211111038031
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نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة514العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمصطفى ٌاسٌن عبد ابراهٌم851211111038033

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة501العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمصعب ابراهٌم كٌطان فٌاض852211111038034

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى535العلمًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنولٌد قاسم عودة رجب853211111038039

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى632العلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنبسام نهاد ناجً خانه854211111039006

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنحمٌد حسن اسماعٌل محمد855211111039012

التكنلوجً الشطرة/المعهد التقن404ًالعلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنحٌدر محمد احمد زٌدان856211111039013

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة505العلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنسجاد علً حسٌن عل857211111039016ً

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة630العلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنعلً احمد صالح مهدي858211111039019

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل465العلمًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنمرتضى مقداد حكمت فرمان859211111039026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى499العلمًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌناحسان زاهد محمد علً عمر860211111042001

زراعً موصل/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنسجاد باسم كاظم عبد الحسن861211111042007

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت565العلمًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنعلً عبد الحسن علً حسٌن862211111042011

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة511العلمًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنعلً مهدي حمٌد حسن863211111042013

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة العدالة للبنٌنعمر صالح عبد الحمٌد حسٌن864211111044006

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى484العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنمصطفى عبد السالم ضاري رزوق865211111044012ً

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى585العلمًثانوٌة العمرانٌة المختلطةعمر جمال حاجم سلطان866211111045006

بغداد/الكلٌة التقنٌة603العلمًثانوٌة السكري للبنٌناحمد محمد عبد حسن867211111046002

كلٌة العلوم/جامعة واسط518العلمًثانوٌة السكري للبنٌنسٌف مجٌد محمد ٌحٌى868211111046005

التكنلوجً بابل/المعهد التقن461ًالعلمًثانوٌة السكري للبنٌنعلً عزٌز برغش تاٌه869211111046007

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء437العلمًثانوٌة السكري للبنٌنماهر اسعد جعفر احمد870211111046008

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًثانوٌة السكري للبنٌنمروان علً مطشر حسٌن871211111046010

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًثانوٌة السكري للبنٌنمصطفى عباس خضٌر عباس872211111046012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى539العلمًثانوٌة السكري للبنٌنمصطفى محمد نجم عبد الوهاب873211111046013

بغداد/معهد التكنلوجٌا465العلمًثانوٌة السكري للبنٌنٌوسف سلمان كاظم علوان874211111046015

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد611العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنسراج محمد عبد الواحد عباس875211111050003

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات644العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنطه محمود كاظم سبت876211111050005ً

التكنلوجً النجف/المعهد التقن414ًالعلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنقاسم جاسم حسٌن محمد877211111050006

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت620العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنمنتظر عبد الكرٌم عبد الغنً محمد جواد878211111050007

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات628العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنموفق لطٌف سالم محمد879211111050009

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة حمورابً للبنٌنمحمد قاسم محمد عباس880211111051005

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌناسعد حمٌد كاظم عطٌة881211111052004

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى649العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنبراء سلمان شطب مسرهد882211111052007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنحسام شمس عبد هللا خمٌس883211111052009

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد601العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنطه ٌوسف محمد ول884211111052015ً

( 26 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة العلوم/جامعة ذي قار592العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعادل رشٌد عبد الكرٌم احمد885211111052016

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط499العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعبد الرحمن ماجد عبد خضٌر886211111052017

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة555العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعلً صكبان فٌصل عل887211111052021ً

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد510العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعلً عقٌل خورشٌد مجٌد888211111052023

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت654العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمحمد حامد ماهود سلٌمان889211111052025

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمحمد سلمان عبد الرحمان مراد890211111052027

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى571العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمحمد كامل اسماعٌل عبد الحمٌد891211111052029

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت567العلمًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمحمد وصفً حامد عبد الحمٌد892211111052033

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنابراهٌم ولٌد زٌد نوري893211111054001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى520العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌناحمد عباس فاضل محمد894211111054003

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌناحمد عماد حبٌب خٌزران895211111054005

الهندسة الكٌمٌائٌة/الجامعة التكنلوجٌة642العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌناحمد محمد محمود اسماعٌل896211111054009

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌناسماعٌل حامد عبد الحمٌد حمٌد897211111054010

الطبً بعقوبة/المعهد التقن547ًالعلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنانور عبد الهادي خلٌل علوش898211111054011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى531العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنزٌد ظاهر حبٌب خٌزران899211111054021

(صالح الدٌن)الطبً الدور /المعهد التقن531ًالعلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعبد هللا ٌوسف علوان جاسم900211111054027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعدنان غسان منذر عبد الكرٌم901211111054029

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن481ًالعلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعالء الدٌن ابراهٌم علً عبد اللطٌف902211111054030

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى546العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنماجد رشٌد نصٌف لطٌف903211111054036

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل499العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمحمد عبد الكرٌم جبار هادي904211111054039

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن515ًالعلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمروان فإاد حمد حسٌن905211111054045

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن474ًالعلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمصطفى محمود سرحان عل906211111054047ً

كلٌة الهندسة/جامعة كركوك651العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمصطفى هادي صالح ٌونس907211111054048

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى592العلمًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمهند محمد مخلف جبر908211111054049

الطبً بعقوبة/المعهد التقن535ًالعلمًثانوٌة حلوان للبنٌناراز سلمان داود مصطفى909211111055002

كلٌة التقانات البٌئٌة/جامعة الموصل481العلمًثانوٌة حلوان للبنٌنامٌر محمود جواد حسن910211111055006

كلٌة العلوم/جامعة بغداد597العلمًثانوٌة حلوان للبنٌنحسٌن ناظم احمد محمد911211111055007

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت671العلمًثانوٌة حلوان للبنٌنعبد القادر ازاد عبد القادر عبد هللا912211111055017

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًثانوٌة حلوان للبنٌنمحمود شاكر محمود سمٌر913211111055026

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة512العلمًثانوٌة حلوان للبنٌننذٌر اٌاد شرٌف غائب914211111055029

(صالح الدٌن)الطبً الدور /المعهد التقن523ًالعلمًثانوٌة حلوان للبنٌنٌوسف رشٌد حسن طلٌفح915211111055032

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنعلً محمد صٌهود عل916211111058012ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنلٌث ٌاسٌن كامل عباس917211111058018

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة471العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنماجد حمٌد ابراهٌم حسٌن918211111058019
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التكنلوجً كركوك/المعهد التقن423ًالعلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنماهر منٌر صبٌح محمد919211111058021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمحمد جمال عبد لطٌف920211111058022

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى530العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمحمد عبد الرزاق هاشم كرٌم921211111058024

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى552العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمحمد عدنان خلٌل حمادة922211111058025

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة556العلمًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمصطفى عبد الرزاق احمد حسٌن923211111058026

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى493العلمًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنأٌاس منعم اكرم حسن924211111059001

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة462العلمًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنخلٌل شوقً ابراهٌم خلٌل925211111059005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى544العلمًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنعالء علً شاكر محمود926211111059008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487العلمًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنناطق فالح حسن عبد927211111059012

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًثانوٌة نزار للبنٌنبراء لٌث محمد عباس928211111062001

زراعً موصل/المعهد التقن449ًالعلمًثانوٌة نزار للبنٌنسعد جهاد عناد مزعل929211111062002

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن408ًالعلمًثانوٌة نزار للبنٌنمحمد لٌث محمد عباس930211111062006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحسان صفوان عدنان عبد الكرٌم931211111063001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحمد عبد المنعم احمد محمد932211111063002

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن549ًالعلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنارشد محمد علً احمد933211111063004

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل465العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنحسام محمود حسب صالح934211111063008

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل454العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنحسن حامد حسن محمود935211111063009

الحً/طب بٌطري/جامعة واسط502العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنحسٌن حسن رزوقً حسٌن936211111063010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى598العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنرٌاض احمد صابر سعد هللا937211111063017

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل429العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنسعد حاٌف فهد عبد938211111063020

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنسٌف احمد عاصً ربٌع939211111063022

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء444العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنسٌف طالب لطٌف ٌاس940211111063023

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل464العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعبد الهادي حسٌن محمد جمعة941211111063026

زراعً موصل/المعهد التقن408ًالعلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعلً ثابت حسٌن ٌاس942211111063029

بغداد باب المعظم/المعهد الطب605ًالعلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعمار عدنان مجٌد غدٌر943211111063031

الموصل/الكلٌة التقنٌة583العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمحمد رعد جالل عطٌه944211111063035

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمحمد فالح محمود جسام945211111063038

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن580ًالعلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمصطفى حمٌد شاكر محمود946211111063041

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى648العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمصطفى رعد جالل عطٌه947211111063042

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة585العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمصطفى عبد الرزاق علً سلمان948211111063043

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل474العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌننور الدٌن مهدي حسٌن هادي949211111063049

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنوسام جمعه محمود جسام950211111063051

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنٌوسف علً ٌوسف سلمان951211111063054

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنابراهٌم كرٌم رحمه هللا فلٌح952211111064001
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن421ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنخطاب عبد الرحمن كرٌم وهٌب953211111064005

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنمصطفى محمد فائق ول954211111064015ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنولٌد حمٌد سلوم شعٌب955211111064018

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناٌهاب شوكت ناجً عبود956211111065007

زراعً موصل/المعهد التقن394ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنزٌاد شوكت ناجً عبود957211111065017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنسرمد رعد سعدون فتاح958211111065020

الطبً بعقوبة/المعهد التقن534ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنسٌف طه حمودي مهدي959211111065023

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن461ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنصفاء منعم احمد محمود960211111065026

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة523العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنعادل قٌس محمد مهدي961211111065028

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات602العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنعبد القادر داود خضٌر ٌاس962211111065030

زراعً موصل/المعهد التقن407ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنعلً محمد نافع محمد963211111065037

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة566العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنغزوان قٌس عبد المهدي عبد الكرٌم964211111065042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنقصً محمد محسن علوان965211111065046

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت585العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمازن ضهاد عبد الغالب ٌاس966211111065048

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد صباح حسٌن علوان967211111065053

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد عبد الجبار داود محمد968211111065055

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد فإاد ابراهٌم عزٌز969211111065056

الطبً بعقوبة/المعهد التقن548ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد مظفر طه سعٌد970211111065057

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمروان قٌس عبد المهدي عبد الكرٌم971211111065062

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى صالح حسن كاظم972211111065067

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن645ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى صالح حسٌن علوان973211111065068

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى542العلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى معتز عبد الوهاب مجٌد974211111065072

زراعً موصل/المعهد التقن420ًالعلمًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنوسام ثاٌر لطٌف محمد975211111065077

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى593العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنابراهٌم خلٌل وهٌب شهاب976211111066001

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌناحمد عامر حسن رحٌم977211111066004

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى645العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌناحمد محمود نصٌف جاسم978211111066005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى571العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنامٌر عدنان حسن احمد979211111066007

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌناٌسر سالم عبد الكرٌم احمد980211111066013

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌناٌمن واثق جلٌل حسن981211111066014

زراعً موصل/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنبهاء الدٌن غضنفر جواد حسن982211111066015

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنضفاف سمٌر ابراهٌم محمود983211111066024

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة635العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعبد الرحمن لٌث كرٌم حمد984211111066025

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى590العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعبد الكرٌم نزار جبار مصلح985211111066026

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل502العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعلً عدنان ناصر حسٌن986211111066029
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعلً غالب جسام حمٌد987211111066030

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعمر حازم ٌاسٌن حسٌن988211111066034

كلٌة الهندسة/جامعة كركوك653العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنعمر عدنان ناصر حسٌن989211111066035

التكنلوجً المسٌب/المعهد التقن411ًالعلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنفرٌد اٌاد فرٌد رشٌد990211111066037

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى552العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنمصطفى احمد امٌن حسن991211111066047

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى584العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنمصطفى سعد محمود حسٌن992211111066048

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل596العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌننور االسالم عبد الستار عثمان عبد993211111066051

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًثانوٌة اٌمن األهلٌة للبنٌنولٌد خالد حمٌد رشٌد994211111066052

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة511العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنبالل محمود لطٌف محمد995211111067002

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى606العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنحمزة مطنً محمد عل996211111067003ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى548العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنحٌدر رحمن علً محمود997211111067004

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى515العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنخلٌل مولود خلٌل ابراهٌم998211111067005

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل481العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنرٌاض احمد جمٌل شهاب999211111067006

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل481العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنسالم خالد كامل محمد1000211111067008

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن511ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنعبد هللا زٌد حاتم عل1001211111067009ً

علوم قسم الرٌاضٌات/جامعة بغداد590العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنعمر اٌاد حمدان ٌاسٌن1002211111067010

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى593العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمحمد عبد الرزاق عبد هللا حسٌن1003211111067012

كلٌة العلوم/جامعة الموصل520العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمحمد عدنان كامل خورشٌد1004211111067013

زراعً موصل/المعهد التقن404ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمحمد فارس حاتم عل1005211111067014ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمروان عدنان محمد طعمة1006211111067015

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمصطفى خضر محمد احمد1007211111067017

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل499العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمهند محسن علً ناصر1008211111067019

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن586ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناحمد جمعه حسٌن حمد1009211111070002

زراعً موصل/المعهد التقن416ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناحمد حسن امٌن خصباك1010211111070003

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن459ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناحمد سالم علً حمٌد1011211111070006

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل434العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناحمد محمد حجً احمد1012211111070007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى477العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناري عبد الحمٌد عبد الرحمن عالوي1013211111070008

زراعً موصل/المعهد التقن439ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناسامة احمد شهاب احمد1014211111070009

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌناٌاد طارق ابراهٌم خلف1015211111070012

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن546ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنحٌدر مهدي صالح خلف1016211111070021

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنضٌف عٌسى مطرود خلف1017211111070026

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنطارق ٌاسٌن قحطان رحٌم1018211111070027

زراعً موصل/المعهد التقن403ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعباس خضٌر كرٌم حسن1019211111070029

كلٌة االثار/جامعة الموصل464العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعلً احمد حمٌد احمد1020211111070032
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دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل511العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعلً عدنان عبد هللا حمة1021211111070034

كلٌة العلوم/جامعة الموصل524العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعماد طارق حجً احمد1022211111070035

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت494العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعمر صالح محمد حبٌب1023211111070036

الطبً بعقوبة/المعهد التقن535ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنعمر عبد هللا حسٌن ٌوسف1024211111070037

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى533العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنكٌالن غالب علً احمد1025211111070040

زراعً موصل/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنماهر كنعان خلٌل ابراهٌم1026211111070041

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنماهر محمد ابراهٌم احمد1027211111070042

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد جلٌل اكبر مجٌد1028211111070046

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد جودت شوكت مصطفى1029211111070047

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت512العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد حسن خماس حسٌن1030211111070048

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًثانوٌة القٌروان للبنٌنهه لبه ست جالل كرٌم رشٌد1031211111070057

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن461ًالعلمًثانوٌة االنصاري المختلطةامجد خالد جهاد زٌدان1032211111201002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةعبد هللا حسٌن سالم محمد1033211111201005

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى523العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةمحمد نزار حسٌن عل1034211111201010ً

زراعً موصل/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة االنصاري المختلطةمسلم احمد شرٌف جاسم1035211111201011

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة االنصاري المختلطةمصطفى محمد برهم فرحان1036211111201012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةوسام عادل شالل خلف1037211111201013

الطبً بعقوبة/المعهد التقن545ًالعلمًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةمحمد باسط احمد محمد1038211111202006

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة484العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاثٌر لقمان داود سلمان1039211111204001

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل491العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاحمد حمٌد علً خضٌر1040211111204003

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاحمد لٌث رشٌد عل1041211111204004ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاحمد وسام عبد االمٌر سهٌل1042211111204006

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى533العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاركان حامد فاضل جسام1043211111204007

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة517العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاٌسر محسن علً حمد1044211111204011

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى485العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةبالل باسم فلٌح حسن1045211111204012

االداري النجف/المعهد التقن375ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةبالل سالم محمد محمود1046211111204013

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةبالل صالح غالم حسن1047211111204014

ادارة واقتصاد فلوجة/جامعة االنبار486العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةبهاء الدٌن نبهان عداي عٌدان1048211111204015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةحسن برهان داود موسى1049211111204016

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة508العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةحسٌن علً حسٌن مصلح1050211111204017

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةرعد سلطان ابراهٌم جواد1051211111204020

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةسٌف لطٌف جدوع علوان1052211111204025

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن480ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةضٌاء الدٌن حامد رٌحان محمد1053211111204026

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى580العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةطارق زٌد نجم عبد هللا1054211111204027
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دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن565ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةطارق سالم عالوي جسام1055211111204028

كلٌة الطب البٌطري فلوجة/جامعة االنبار506العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعبد السالم صالح نجم عبد1056211111204030

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن568ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعبد العزٌز محمد ناصر حدٌد1057211111204031

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى632العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعبد الوهاب احمد سبع خمٌس1058211111204033

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد561العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعز الدٌن عبد الستار عبد الكرٌم مهدي1059211111204034

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعلً خضٌر هادي غرب1060211111204035ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعمر كرٌم احمد ساه1061211111204038ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن469ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةغزوان نصر هللا ناصر حدٌد1062211111204039

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن389ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمحمد داود سلمان ناصر1063211111204044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمحمد عباس محمد احمد1064211111204045

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى515العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمصطفى صدٌق عبد الستار احمد1065211111204052

الطبً بعقوبة/المعهد التقن589ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمصطفى عثمان محمود حسٌن1066211111204053

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن434ًالعلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمصطفى فالح حسن حبٌب1067211111204054

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى561العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمصطفى نجم عبد هللا احمد1068211111204055

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى665العلمًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمظفر ظافر مهدي محمد1069211111204056

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد606العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةاحمد طارق حسٌن حمد1070211111205001

زراعً موصل/المعهد التقن407ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةاحمد عبد الكرٌم خلف عل1071211111205002ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن505ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةحسٌن علً خلف عل1072211111205007ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن434ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةخلٌل ابراهٌم حسن زناد1073211111205010

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت488العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةزٌاد جالل كاظم حسن1074211111205011

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة527العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةسفٌان ابراهٌم محمد ظاهر1075211111205013

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل492العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةعبد الستار طه عالوي خلف1076211111205014

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةعبد الكرٌم ابراهٌم عبد حزام1077211111205015

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةعصام طارق ٌاسٌن عبد عل1078211111205016ً

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد557العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةعلً تحسٌن كرٌم عبد1079211111205017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى519العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةعلً سبع خمٌس عباس1080211111205018

زراعً موصل/المعهد التقن413ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةمحسن خلٌل احمد محمد1081211111205020

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةمحمد عامر عبد عل1082211111205022ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةمصطفى زٌدان خلف جاسم1083211111205025

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن404ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةنذٌر عبد محمد علً محسن1084211111205028

زراعً موصل/المعهد التقن422ًالعلمًثانوٌة النظامٌة المختلطةنبٌل جعفر علوان عباس1085211111206016

بغداد/معهد التكنلوجٌا475العلمًثانوٌة البطولة المختلطةاحمد فنر حسٌن جاسم1086211111208001

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة528العلمًثانوٌة البطولة المختلطةاسامة خالص جاسم محمد1087211111208002

بغداد/معهد التكنلوجٌا510العلمًثانوٌة البطولة المختلطةحسنٌن برهان حمٌد هادي1088211111208003
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489العلمًثانوٌة البطولة المختلطةحسٌن حمٌد محمد فلٌح1089211111208004

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة البطولة المختلطةحسٌن علً احمد عل1090211111208005ً

بغداد/معهد التكنلوجٌا465العلمًثانوٌة البطولة المختلطةحمزة كاظم ٌوسف مهدي1091211111208008

بغداد/معهد التكنلوجٌا480العلمًثانوٌة البطولة المختلطةسٌف سعد شاكر هادي1092211111208010

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًثانوٌة البطولة المختلطةكاظم سالم كاظم عباس1093211111208017

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد554العلمًثانوٌة البطولة المختلطةمصطفى علً حسٌن هادي1094211111208022

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة517العلمًثانوٌة البطولة المختلطةمعتز عبد الرحمن محجوب مهدي1095211111208023

بغداد باب المعظم/المعهد الطب604ًالعلمًثانوٌة البطولة المختلطةنور الدٌن رٌاض حمزة عباس1096211111208024

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل497العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد حامد عاصً جحٌل1097211111210001

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت662العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةحمزة حمٌد حسن شبٌب1098211111210003

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد648العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةعبد القادر هادي لطٌف عسكر1099211111210007

كلٌة العلوم/جامعة الموصل521العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةعلً حسن محمود ملٌه1100211111210009ً

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة510العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمحمد عباس كرٌم محمود1101211111210012

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمروان جاسم حمٌد فاضل1102211111210013

زراعً موصل/المعهد التقن397ًالعلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمصطفى حمود جواد حمود1103211111210014

كلٌة العلوم/جامعة واسط526العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمصطفى عباس حاتم جبار1104211111210015

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت591العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمصطفى علً سلٌمان عبد هللا1105211111210016

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى552العلمًثانوٌة اور المختلطةاحمد كاظم ابراهٌم مهدي1106211111211004

زراعً موصل/المعهد التقن401ًالعلمًثانوٌة اور المختلطةمروان هاشم جاسم علٌوي1107211111211012

اداري نٌنوى/المعهد التقن408ًالعلمًثانوٌة المؤمون المختلطةانمار فائز لفتة علٌوي1108211111212006

بغداد/معهد التكنلوجٌا506العلمًثانوٌة المؤمون المختلطةزبٌد محرف عزٌز حسٌن1109211111212009

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة المؤمون المختلطةعلً نوري الدٌن كرٌم ضباب1110211111212011

زراعً موصل/المعهد التقن401ًالعلمًثانوٌة المؤمون المختلطةعمر ستار ابراهٌم خلف1111211111212013

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء442العلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةحٌدر احسان مراد عزٌز1112211111216002

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة518العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةاحمد ناظم احمد حسن1113211111223003

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةاكرم اسعد علً جاسم1114211111223004

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد620العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةخلف عباس حسٌن خلف1115211111223009

زراعً موصل/المعهد التقن404ًالعلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةعباس علً كاظم حسٌن1116211111223012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةعباس فاضل عباس خلف1117211111223013

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن551ًالعلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةعلً كاظم جاسم حسٌن1118211111223016

كلٌة الزراعة/جامعة البصرة442العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةمحمد جاسم محمد حسٌن1119211111223018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةٌاسر سالم جاسم حسن1120211111223023

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد ناظم احمد عصفور1121211111224001

زراعً موصل/المعهد التقن396ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةباسم سلمان علوان سلمان1122211111224003
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االداري بعقوبة/المعهد التقن435ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةحٌدر اركان حسٌن حسن1123211111224006

بغداد/معهد التكنلوجٌا480العلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةعباس حٌدر علو حسٌن1124211111224010

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةمسلم حٌدر علو حسٌن1125211111224013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى540العلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةمصطفى محمود حسٌن علوان1126211111224014

كلٌة الهندسة/جامعة الموصل637العلمًثانوٌة المحسن المختلطةاحمد ابراهٌم سعٌد محمد1127211111225001

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى554العلمًثانوٌة المحسن المختلطةاوس محمد حمٌد مجٌد1128211111225003

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى636العلمًثانوٌة المحسن المختلطةحٌدر حمٌد رشٌد سعٌد1129211111225007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة المحسن المختلطةمحمد كامل علوان حسٌن1130211111225020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة المحسن المختلطةمهدي كاظم حسٌن جواد1131211111225025

كلٌة العلوم/جامعة الموصل556العلمًثانوٌة المحسن المختلطةمهند حامد خضٌر عبد الحمٌد1132211111225026

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًثانوٌة المحسن المختلطةنوح عواد حسٌن صالح1133211111225027

االداري العمارة/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة المحسن المختلطةوسام خلف منشد فلٌح1134211111225028

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة535العلمًثانوٌة المحسن المختلطةٌوسف عبد الرحمن حسٌن عل1135211111225029ً

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةاٌاد علً حسٌن علوان1136211111226002

بغداد/معهد التكنلوجٌا473العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةحسام حامد ابراهٌم حسٌن1137211111226004

زراعً موصل/المعهد التقن400ًالعلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةسالم عبد فرحان حسن1138211111226005

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى525العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةصالح مهدي اسماعٌل سالم1139211111226006

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةعامر تركان حنفٌش محمد1140211111226007

الطبً االنبار/المعهد التقن579ًالعلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةعقٌل اسماعٌل لطٌف خشمان1141211111226009

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل500العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةمروان صالح عبد هللا رشٌد1142211111226015

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل428العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةمروان مخٌف جٌاد ذٌاب1143211111226016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةمصطفى عبد الرزاق وهٌب ٌاسٌن1144211111226017

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل507العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةهٌثم مجٌد حسٌن حمد1145211111226018

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى463العلمًثانوٌة نوح للبنٌنابراهٌم محمد حمٌد عبد السالم1146211111227001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى541العلمًثانوٌة نوح للبنٌنبكر سعدي ٌوسف صالح1147211111227004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًثانوٌة نوح للبنٌنحامد قحطان محمود حسٌن1148211111227006

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى655العلمًثانوٌة نوح للبنٌنسعد حسام الدٌن محمد احمد1149211111227007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة نوح للبنٌنسالم حسٌن علً حسٌن1150211111227008

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل525العلمًثانوٌة نوح للبنٌنصفاء جمعة محمد خلف1151211111227009

بغداد باب المعظم/المعهد الطب601ًالعلمًثانوٌة نوح للبنٌنفهد محمد حمٌد عبد السالم1152211111227019

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل474العلمًثانوٌة بردى المختلطةاحمد جمعه وحٌد محمد1153211111229001

علوم قسم الرٌاضٌات/جامعة بغداد569العلمًثانوٌة بردى المختلطةاحمد علً خلف احمد1154211111229004

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةخلٌل ابراهٌم حسٌن محمد1155211111229010

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل512العلمًثانوٌة بردى المختلطةسامر حازم محمد ثان1156211111229011ً
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زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةفإاد مطر حسون عبد1157211111229020

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل529العلمًثانوٌة بردى المختلطةفالح فاضل صالح خلف1158211111229021

(صالح الدٌن)التكنلوجً الدور /المعهد التقن455ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةمحمد حمٌد اسماعٌل خصباك1159211111229024

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن494ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةمروان سالم ابراهٌم خلٌل1160211111229027

الطبً بعقوبة/المعهد التقن538ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةمصطفى محمد سلمان احمد1161211111229030

زراعً موصل/المعهد التقن423ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةهشام ابراهٌم عزٌز عل1162211111229031ً

زراعً موصل/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةوسام عبد لطٌف شكر1163211111229032

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةاحمد ضٌاء عزٌز محمد غالب1164211111230002

زراعً موصل/المعهد التقن427ًالعلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةاسامة جاسم متعب جاسم1165211111230003

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت652العلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةحسن عباس محمد عباس1166211111230005

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت649العلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةعلً عبد هللا طه عبد هللا1167211111230010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةعمر صالح حمزة محمد1168211111230011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةمحمد قاسم حمادي عل1169211111230014ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523العلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةاحمد صباح حسن حمٌد1170211111231001

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل465العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةابراهٌم جاسم هٌالن فلٌح1171211111232001

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة462العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاحمد رسول داود منصور1172211111232005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى603العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاركان علً جاسم محمد1173211111232006

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةحمزة خزعل محسن شلش1174211111232012

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةعلً عبد هللا ٌاسٌن عبد هللا1175211111232019

زراعً موصل/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمحمود شاهر حمٌد عواد1176211111232024

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمدٌن حسٌن خلف سرحان1177211111232025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمصطفى حربً خلف صالح1178211111232026

زراعً موصل/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةٌاسر ٌوسف محمود خلف1179211111232027

فنون الناصرٌة/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةاحمد علً محمد دوٌج1180211111235001

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة568العلمًثانوٌة االمامة المختلطةحامد خلٌل علً كاظم1181211111235003

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن402ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةحسن جدعان اسماعٌل خلف1182211111235004

كلٌة الهندسة/جامعة البصرة637العلمًثانوٌة االمامة المختلطةحسن عقٌل ٌوسف حسٌن1183211111235006

الزراعً الكوفة/المعهد التقن384ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةحسٌن عبد الكرٌم حسب هللا عل1184211111235008ً

بغداد/معهد التكنلوجٌا478العلمًثانوٌة االمامة المختلطةحسٌن هادي محسن عٌدان1185211111235009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504العلمًثانوٌة االمامة المختلطةرٌاض عباس ابراهٌم سلمان1186211111235010

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى512العلمًثانوٌة االمامة المختلطةعباس علً منصور عل1187211111235011ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى534العلمًثانوٌة االمامة المختلطةعلً احمد علً محمد1188211111235014

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى537العلمًثانوٌة االمامة المختلطةعلً مجٌد جاسم محمد1189211111235015

التكنلوجً المسٌب/المعهد التقن412ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةمحمد شكر محمود جواد1190211111235019
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كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى602العلمًثانوٌة االمامة المختلطةمحمد عبد هللا فاضل عل1191211111235020ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةمحمد كاظم خالف جاسم1192211111235022

كلٌة العلوم/جامعة واسط525العلمًثانوٌة االمامة المختلطةمهدي صالح عبد جاسم1193211111235023

النجف/الكلٌة التقنٌة588العلمًثانوٌة االمامة المختلطةٌحٌى خلٌل ابراهٌم فرحان1194211111235024

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة440العلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنحٌدر عباس روضان مٌرزا1195211111270018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى509العلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنحٌدر ٌوسف مراد عباس1196211111270022

زراعً موصل/المعهد التقن399ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌندٌار حسن محمد احمد1197211111270023

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنعالء ابراهٌم خداداي فرج1198211111270036

المدربٌن بغداد/معهد اعداد490العلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنعلً عبد هللا حمه خان اسماعٌل1199211111270040

التكنلوجً الكوت/المعهد التقن468ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنعلً ناهد محمد مراد1200211111270041

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنمإٌد شاكر محمد شرٌف قادر1201211111270046

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد482العلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنمحمد حسن مراد عباس1202211111270052

الزراعً الحوٌجة/المعهد التقن413ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنمصطفى جمال احمد قدوري1203211111270073

التكنلوجً النجف/المعهد التقن418ًالعلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌننور علً شهاب مٌروك1204211111270075

كلٌة الزراعة/جامعة واسط442العلمًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنوسام هادي صالح ٌوسف1205211111270079

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌناحمد شهاب خلٌل ابراهٌم1206211111273005

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌناحمد عبد الرحٌم عبد الرزاق محً الدٌن1207211111273006

الطبً كربالء/المعهد التقن535ًالعلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنحامد محمود عطٌه حسٌن1208211111273013

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى465العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنخضٌر هادي عبد حسٌن1209211111273024

زراعً موصل/المعهد التقن404ًالعلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنعلً طه علً مجٌد1210211111273040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنعماد طالل غدٌر ثجٌل1211211111273049

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن543ًالعلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنعماد فالح علً خلف1212211111273050

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنعمر ثعبان كمر مجٌد1213211111273054

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنفالح عبد االمٌر داٌش عماره1214211111273059

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل451العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنمحمد غالب كاظم منهل1215211111273072

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى460العلمًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنمحمد معن مهدي حمٌدي1216211111273074

الهندسة الكٌمٌائٌة/الجامعة التكنلوجٌة640العلمًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنجبرائٌل عباس صاحب محمد1217211111274003

الزراعً المسٌب/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنسامر ظاهر حمٌد حسن1218211111274008

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنعلً حبٌب حسٌن عل1219211111274019ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى578العلمًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنمحمد رحومً محمود أحمد1220211111274025

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنمصطفى عبد الهادي حسٌن حمٌد1221211111274032

زراعً موصل/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌناسامه صباح محمد فهد1222211111276011

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌنعلً جاسم ذنون احمد1223211111276027

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌنعلً طه جاسم حسٌن1224211111276029
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة470العلمًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌنعٌسى احمد ٌوسف عبد هللا1225211111276032

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى528العلمًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌنمصطفى حامد احمد عبد1226211111276047

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌناحمد بختٌار نامدار اسد1227211111277006

زراعً موصل/المعهد التقن409ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌناحمد عبد الفتاح ٌوسف غفوري1228211111277017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌناحمد محمد عٌدان سلمان1229211111277031

بغداد/معهد التكنلوجٌا496العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌناسامة محمود اسماعٌل جاسم1230211111277042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌناٌهاب عبد الرزاق سعٌد رحٌم1231211111277053

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنبارق مقاتل جبار وهٌب1232211111277054

اداري نٌنوى/المعهد التقن404ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنحسام الدٌن محمد مجٌد عزٌز1233211111277063

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن477ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنحسٌن احمد حسٌن حنتوش1234211111277067

زراعً موصل/المعهد التقن413ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنحسٌن علً اسماعٌل طاهر1235211111277073

الزراعً المسٌب/المعهد التقن398ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنحسٌن علً محسن مٌرزا1236211111277076

االداري النجف/المعهد التقن381ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنخالد جمال كرٌم محمود1237211111277086

الزراعً الكوفة/المعهد التقن386ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنرضوان ماجد حسن محمد1238211111277095

زراعً موصل/المعهد التقن403ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنزٌاد خلف محمود حمٌد1239211111277098

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنزٌد حمزة عباس عبد الزهرة1240211111277100

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة524العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنسٌف احمد حمٌد جاسم1241211111277115

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن397ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعباس سلمان محمد طبك1242211111277137

زراعً موصل/المعهد التقن410ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعبد العزٌز عبد الرزاق حمٌد مجٌد1243211111277143

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى571العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعبد هللا خوام عبد الرحمن ابراهٌم1244211111277150

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى610العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعالء حسٌن علً خلٌل1245211111277162

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعلً حسٌن كاظم ابراهٌم1246211111277175

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعلً حسٌن كاظم جاسم1247211111277176

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى557العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعلً مثنى عبد هللا حسٌن1248211111277187

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن438ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعلً هادي محمد سعٌد1249211111277191

التكنلوجً الناصرٌة/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعلً هاشم عٌد عٌاش1250211111277192

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنعماد نهاد عبد الخالق فاضل1251211111277193

االداري النجف/المعهد التقن403ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنغزوان حسن صادق هاشم1252211111277212

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل474العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنقصً سطام زٌدان خلف1253211111277219

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل495العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنلٌث احمد حمٌد جاسم1254211111277223

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنمحمد خالص علً حسن1255211111277240

كلٌة العلوم/جامعة الموصل522العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنمحمد صباح سلمان جرمط1256211111277245

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنمروان محمد محً ابراهٌم1257211111277268

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنمصطفى ثاٌر حسٌن عل1258211111277273ً
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زراعً موصل/المعهد التقن396ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنمعمر مصطفى ابراهٌم حسٌن1259211111277299

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة499العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنهٌثم ثاٌر ابراهٌم عبد عل1260211111277308ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنوسام خضٌر ابراهٌم جوٌر1261211111277310

االداري بعقوبة/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنوسام سمٌر مهدي امٌن1262211111277311

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن452ًالعلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنولٌد خضٌر عباس حمادي1263211111277316

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة469العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنوهاج فإاد صالح عبد هللا1264211111277320

بغداد/معهد التكنلوجٌا465العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنٌاسر عادل عدنان سرحان1265211111277323

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى476العلمًثانوٌة النوارس المسائٌة للبنٌنٌوسف عبد الرحمن محمود عبد1266211111277327

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنبشار عبد الرزاق احمد خادم1267211111278008

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة441العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنحازم ستار محمد حسٌن1268211111278009

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى531العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنحسٌن علً اسماعٌل جاسم1269211111278011

زراعً موصل/المعهد التقن417ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنرشٌد زهٌر خلف جاسم1270211111278015

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنزٌاد مزهر صالح حسٌن1271211111278017

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنضٌاء ٌاسٌن لفته حمٌد1272211111278029

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعامر سعد ناصر جاسم1273211111278031

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعبد السالم غالب صالح خضٌر1274211111278035

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعصام عباس محمود حسٌن1275211111278039

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل431العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعلً عبد الرحمن حسب هللا سلمان1276211111278045

زراعً موصل/المعهد التقن448ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنفرٌد زهٌر خلف جاسم1277211111278058

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنكاظم حسٌن هادي نصار1278211111278060

زراعً موصل/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمد عدنان محمد مهدي1279211111278069

نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة /الكلٌة التقنٌة517العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمد علً حسٌن عل1280211111278071ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمد ٌونس علً حسن1281211111278076

زراعً موصل/المعهد التقن396ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمود ٌوسف ٌونس عبد هللا1282211111278077

زراعً موصل/المعهد التقن394ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمعن علً حسٌن عزاوي1283211111278084

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل504العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمنٌر صالح حمد خلف1284211111278085

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمنٌر نور الدٌن شاكر كرٌم1285211111278086

الطبً بعقوبة/المعهد التقن536ًالعلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمهدي صالح امٌن حٌدر1286211111278088

كلٌة السٌاحة الدٌنٌة وادارة المإسسات الفندقٌة/جامعة كربالء455العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمهٌمن محمد عباس رمٌض1287211111278091

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل471العلمًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنولٌد خالد سلمان حسن1288211111278092

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًثانوٌة االبتهاج المسائٌة للبنٌنحسام احمد جاسم محمد1289211111279004

الزراعً الكوفة/المعهد التقن384ًالعلمًثانوٌة االبتهاج المسائٌة للبنٌنٌعقوب ٌوسف صالح اسماعٌل1290211111279017

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد554العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌناسراء محمد كرٌم عل1291211112015002ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى508العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنجٌالن جعفر محسن جعفر1292211112015005
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى509العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌندالٌا علً عبد الكرٌم ٌاس1293211112015006

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة648العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنزهراء فاضل صادق جاسم1294211112015009

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنسارة رمزي عبد عل1295211112015011ً

كلٌة الطب/جامعة دٌالى681العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنمنار فاضل دحام فارس1296211112015017

بغداد باب المعظم/المعهد الطب505ًالعلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنمها محمد فاضل سلمان1297211112015018

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى482العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌننور صباح علً جبار1298211112015019

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة520العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌننور عباس حاتم عل1299211112015020ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى528العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنهالة عبد الستار هادي عٌسى1300211112015021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنهدى جعفر خلٌفة شفٌق1301211112015022

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنحنان حسٌن مهدي حسٌن1302211112016001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى507العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنزٌنب عبد هللا حسٌن عل1303211112016002ً

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة587العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنسارة حمٌد علً هادي1304211112016003

الطبً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنسراء عسل جاسم حمٌد1305211112016004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى524العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنسراب ضٌاء جاسم عبد هللا1306211112016005

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنودٌان هاشم كاظم علوان1307211112016009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى497العلمًثانوٌة الراٌة للبنٌنهبه محمود جاسم كودان1308211112021007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل465العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌناسمهان جمهور نصٌف جاسم1309211112027001

الزراعً الحوٌجة/المعهد التقن402ًالعلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنحنان نعمان كرٌم رمضان1310211112027003

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة512العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنرغد محمد عدنان عمر1311211112027004

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت472العلمًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنمروه هٌالن جاسم محمد1312211112027006

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى653العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنحنان جمال علً حسٌن1313211112037001

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌننور غازي ستار عبد1314211112037005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنهناء حاتم احمد جاسم1315211112037006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنامانً عصام بهلول عبد الوهاب1316211112044001

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى662العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنربى صباح اسماعٌل حسن1317211112044004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنرفل عزمً فاروق احمد1318211112044005

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات603العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنسجى عباس فاضل علوان1319211112044008

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى652العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنشهد صباح اسماعٌل حسن1320211112044009

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد556العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنشهد عبد المنعم حمٌد رشٌد1321211112044010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526العلمًثانوٌة العدالة للبنٌننبؤ علً محمد طه1322211112044013

كلٌة العلوم/جامعة بغداد582العلمًثانوٌة العدالة للبنٌننهى مبدر شهاب احمد1323211112044014

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى649العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنهبة ٌونس عبد الخالق ابراهٌم1324211112044015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى494العلمًثانوٌة العدالة للبنٌنهند صالح خلف عباس1325211112044016

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًثانوٌة العمرانٌة المختلطةاٌناس علً حسٌن روضان1326211112045001
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى519العلمًثانوٌة السكري للبنٌنجٌهان راشد سلمان وادي1327211112046003

زراعً موصل/المعهد التقن426ًالعلمًثانوٌة السكري للبنٌنوداد سلمان كاظم علوان1328211112046007

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى509العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنانفال فرج فاضل عباس1329211112050001

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد552العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنحوراء علً كاظم عبد هللا1330211112050002

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات627العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌندنٌا محمد عبد الجبار حسن1331211112050003

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة627العلمًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنفاطمة عبد الصاحب احسان حمدي1332211112050006

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى493العلمًثانوٌة نزار للبنٌننغم ٌاسٌن ابراهٌم حسن1333211112062002

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى484العلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنحنٌن محمود زٌدان خلف1334211112064003

الطبً بعقوبة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنمرٌم شهاب احمد رشٌد1335211112064006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505العلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌننور شهاب حسٌن عل1336211112064007ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنوفاء محمد ٌعقوب خلٌل1337211112064008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌناٌناس فائق اسماعٌل حنتوش1338211112067003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنسجى خوام محمد محمود1339211112067007

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجٌة603العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنسمر عامر خمٌس عل1340211112067008ً

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمروة عواد علٌوي ناصر1341211112067011

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمنى فائق اسماعٌل حنتوش1342211112067012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى554العلمًثانوٌة الحد االخضر للبنٌننور ثائر عبد الستار نصٌف1343211112067014

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات627العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاسٌل نجم عبد هللا حسٌن1344211112090004

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاشواق عبد االله سامً حسن1345211112090005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى499العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاقباس حسٌن احمد عبد1346211112090008

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى541العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاكرام مهدي صبار عرمان1347211112090009

زراعً موصل/المعهد التقن402ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاٌمان حامد عبعوب نصٌف1348211112090012

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد585العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتبراء عبد الخالق احمد عبد1349211112090013

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتدموع هادي عبد العزٌز ابراهٌم1350211112090017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترسل ثائر ٌوسف اسماعٌل1351211112090021

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد578العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترٌام رعد حمٌد داود1352211112090023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترٌهام تعوٌد متعب سعٌد1353211112090024

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتزهره حبٌب محمد زٌنل1354211112090025

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد555العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتزٌنة عدنان محمد اسود1355211112090027

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتسهر عبد الكرٌم محمد وحٌد1356211112090030

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى654العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتشهد عز الدٌن ابراهٌم جاسم1357211112090032

الطبً بعقوبة/المعهد التقن504ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتشٌالن محمد متعب صالح1358211112090034

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى556العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتغفران عدنان سلٌمان علوي1359211112090041

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى583العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتغفران قاسم حسٌن حسن1360211112090042
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التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتمروة هادي عبد العزٌز ابراهٌم1361211112090043

الطبً بعقوبة/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتمروه حبٌب عبد الوهاب احمد1362211112090044

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتمرٌم سالم جاسم محمد1363211112090047

زراعً موصل/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتمٌس علً حسٌن رحٌل1364211112090049

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتنور عبد الكرٌم عبد الوهاب احمد1365211112090052

االداري كربالء/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتنٌران خالد حمٌد حسٌن1366211112090055

كلٌة العلوم/جامعة االنبار577العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتوالء داود سلٌمان علوي1367211112090062

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتوهام جمال حمد حنظل1368211112090063

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة تماضر للبناتابتهال عبد الكرٌم ابراهٌم خلٌل1369211112091001

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى666العلمًاعدادٌة تماضر للبناتاسراء عامر خلٌل ابراهٌم1370211112091003

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة587العلمًاعدادٌة تماضر للبناتاسٌل شوكت شكٌر محمود1371211112091005

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن407ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتامٌمة ابراهٌم محً حسن1372211112091010

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن400ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتاٌمان حسٌن حمادة زغٌر1373211112091014

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى514العلمًاعدادٌة تماضر للبناتبراء اسماعٌل ٌاسٌن بحر1374211112091016

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة تماضر للبناتجنان فاضل محمد حسٌن1375211112091021

الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتجهان محمود شرقً شدٌد1376211112091022

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًاعدادٌة تماضر للبناتحنٌن هادي مصطاف غفور1377211112091025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت490العلمًاعدادٌة تماضر للبناترفل محمد حمد حسٌن1378211112091033

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى633العلمًاعدادٌة تماضر للبناتسارة جمال طالب عبد هللا1379211112091038

الطبً بعقوبة/المعهد التقن482ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتسدٌر عدنان خلف حبٌب1380211112091042

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة تماضر للبناتسها ابراهٌم خلف عٌاش1381211112091044

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتسٌناء حمد حسٌن عطٌة1382211112091047

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتشهد عبد الوهاب اٌوب محمود1383211112091050

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن422ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتشٌماء سامً صالح هندي1384211112091053

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت660العلمًاعدادٌة تماضر للبناتضحى عبد الوهاب احمد عل1385211112091056ً

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت443العلمًاعدادٌة تماضر للبناتضحى قٌصر صكار رشٌد1386211112091057

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى497العلمًاعدادٌة تماضر للبناتعذراء سعد ابراهٌم عل1387211112091059ً

الهندسة الكٌمٌائٌة/الجامعة التكنلوجٌة643العلمًاعدادٌة تماضر للبناتغادة محمد محمود اسماعٌل1388211112091060

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًاعدادٌة تماضر للبناتغصون صالح محمد عٌاش1389211112091062

زراعً موصل/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتفاتن حسن محمود احمد1390211112091065

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتقدس ولٌد عطٌة اسماعٌل1391211112091068

زراعً موصل/المعهد التقن421ًالعلمًاعدادٌة تماضر للبناتمرفت وهاب حرف حسٌن1392211112091069

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة تماضر للبناتمرٌم حمٌد احمد كاظم1393211112091070

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى655العلمًاعدادٌة تماضر للبناتمٌمونة عبد الرزاق اسعد معلة1394211112091073
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كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى467العلمًاعدادٌة تماضر للبناتنور خماس حسٌن عل1395211112091077ً

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت663العلمًاعدادٌة تماضر للبناتنور شهاب احمد محمد1396211112091079

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة644العلمًاعدادٌة تماضر للبناتوسن صالح زٌدان خلف1397211112091084

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة تماضر للبناتوسن فاضل عبد حسن1398211112091085

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483العلمًاعدادٌة تماضر للبناتٌمامة صباح مهدي بحر1399211112091086

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل500العلمًاعدادٌة تماضر للبناتٌمامة عدنان كامل حسٌن1400211112091087

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتآسان محمد كامل عباس1401211112092006

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتاسكول كامل نجم حسٌن1402211112092007

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتاسماء مهدي صالح سمٌن1403211112092008

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت662العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتآٌه ٌاسٌن ابراهٌم سعٌد1404211112092012

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى638العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتبروسكه احمد محمد موسى1405211112092013

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة427العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتبٌمان خالد محمد ابراهٌم1406211112092017

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت665العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتجٌهان نهاد رشٌد امٌن1407211112092025

الطبً بعقوبة/المعهد التقن472ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتدعاء عماد مجٌد خورشٌد1408211112092027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتدٌالن سلٌمان محمد سعٌد قهرمان1409211112092029

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن419ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناترإى حٌدر عزٌز مراد1410211112092031

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتزهراء جبار حمه خان باوه1411211112092034

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل517العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتزٌنه طه عباس حسٌن1412211112092037

الطبً بعقوبة/المعهد التقن471ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتساره مصطفى خضر سلٌمان1413211112092043

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتسراء محمد حسٌن رشٌد حسن1414211112092046

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن424ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتسهى سعٌد قدوري برجل1415211112092048ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى480العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتسٌفان شهاب بٌرولً مراد1416211112092050

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتشهد ماجد عادل امٌر1417211112092054

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى536العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتفاطمه عبد الكرٌم ٌاور خداداد1418211112092062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنلوجٌة596العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتفٌان حسن اغا جان مراد1419211112092064

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد648العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتفٌان خلٌل ابراهٌم اسماعٌل1420211112092065

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى601العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتفٌان نامدار نجف فاضل1421211112092066

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى586العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتمافً خلٌل ابراهٌم علً مراد1422211112092069

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت614العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتمروه سعد هللا محمد شاه وران1423211112092072

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت660العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتمرٌم فالح حسن كرٌم1424211112092074

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتمٌدٌا عباس علً اكبر هٌاس1425211112092075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنبؤ منذر مخلف صالح1426211112092078

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل503العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنجالء مانع حمو حسٌن1427211112092079

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت491العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنداء حسٌن علً محمد1428211112092080
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنور عدنان شكور نازر1429211112092083

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنورس بهاء الدٌن محمود ٌوسف1430211112092084

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتنوره ابراهٌم كرم اسماعٌل1431211112092085

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة587العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهبه عسكر شاكر محمد1432211112092087

الزراعً الكوفة/المعهد التقن385ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهبه عالء صبحً موسى1433211112092088

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة تكرٌت492العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهدى عبد الستار انور جاسم1434211112092089

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة650العلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهدى مصطفى ابراهٌم على خان1435211112092090

الطبً بعقوبة/المعهد التقن471ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهٌرو فإاد فرج زوراب1436211112092093

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًثانوٌة الزٌتونة للبناتهٌلٌن حشمت عبد الكرٌم بناز1437211112092094

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى510العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتازٌن ابراهٌم صفر كرٌم1438211112093009

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت476العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتاسماء برهان حسن عل1439211112093011ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌالف جوامٌر سلمان عبد1440211112093020

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى521العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌمان اكرم محمود جاسم1441211112093022

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌمان محمد قادر حسٌن1442211112093023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتبشائر رشٌد حسن عل1443211112093026ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن496ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتبناز جالل عبد العزٌز حسن1444211112093028

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتحنٌن اٌاد محمد شكر1445211112093032

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد508العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتحنٌن محمد شرٌف علً مراد1446211112093034

الطبً بعقوبة/المعهد التقن488ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتدعاء عٌدان ابراهٌم ناصر1447211112093035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتدنٌا ابراهٌم محمد سلمان1448211112093036

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتدٌالن علً احمد خلٌفه1449211112093037

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتدٌنا عبد العزٌز هادي صالح1450211112093039

كلٌة العلوم/جامعة الموصل529العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناترغدة احمد صالح محمد1451211112093043

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد560العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناترفل حسن صالح احمد1452211112093044

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناترنا خلٌل ابراهٌم صالح1453211112093045

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى613العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتزمن حسٌن علً محمود1454211112093052

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل595العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتزهراء سباهً عٌدان دلف1455211112093054

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى512العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتسالٌنا عبد السالم خالد رشٌد1456211112093060

الطبً كركوك/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتسجى سعدي محمد شهاب1457211112093061

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت665العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتسجى فاضل سلمان عبد1458211112093062

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتسرى حامد حمزه جواد1459211112093064

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل464العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتسوسن جلٌل الماس عباس1460211112093066

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل439العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتشادان شاوان خضٌر خلٌل1461211112093067

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة631العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتشمس اسماعٌل عبد هللا صادق1462211112093068
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كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتغفران عباس مجٌد جاسم1463211112093078

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد641العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتمآثر خلٌل احمد باوي1464211112093082

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل433العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتمنال عبد السالم عز الدٌن عبد العزٌز1465211112093085

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى582العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتمٌس ادٌب احمد حسن1466211112093087

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتمٌنا محمود حسن عل1467211112093090ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتنادٌة ولً عبد هللا ابراهٌم1468211112093092

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك533العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتندى سالم محمد علً فرج1469211112093093

بغداد باب المعظم/المعهد الطب602ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتنرمٌن حسن مٌرزا حسٌن1470211112093094

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتنور اقبال عبد الكرٌم توفٌق1471211112093098

الطبً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتنور محمد حسن كاظم1472211112093103

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت663العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتهبة حامد عبد الرزاق ٌونس1473211112093106

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت607العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتهدى خلٌل احمد باوي1474211112093108

بغداد باب المعظم/المعهد الطب503ًالعلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتهدى عبد الستار مزعل خشاف1475211112093109

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن651العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتوئام قاسم سعٌد امٌن1476211112093115

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت562العلمًاعدادٌة الطٌبات للبناتوسن ٌوسف صالح حسن1477211112093117

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة508العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتاسماء هزبر هادي عثمان1478211112094005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتاالء ولٌد خالد عبد الرحمن1479211112094009

الطبً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتانسام عبد حاتم عبدال1480211112094012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى572العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتاٌالف صفاء عبد الجبار جمٌل1481211112094015

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتاٌمان علً حسٌن خلف1482211112094016

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات657العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتحنٌن مجبل علً زٌدان1483211112094020

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتحوراء عبد هللا احمد حسن1484211112094021

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى521العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتحوراء ٌاسٌن حسن علٌوي1485211112094022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتخنساء احمد سبع خمٌس1486211112094023

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى529العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتدالٌا عدنان غناوي جواد1487211112094024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتدعاء مهدي حمد خالطى1488211112094025

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى642العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترانً عماد كامل زٌدان1489211112094027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى505العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترسل جبار خلٌفه خمٌس1490211112094030

االداري بعقوبة/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترسل عبد الوهاب نصٌف جاسم1491211112094031

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى615العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترسل محمد خلٌفه خضٌر1492211112094032

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد540العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترقٌة ٌونس نوار صالح1493211112094037

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى490العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناترند قٌس غضبان حمٌد1494211112094039

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى502العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتروٌده عادل ابراهٌم حسٌن1495211112094040

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت605العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتزهراء عبد هللا احمد حسن1496211112094041
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زراعً موصل/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتزهراء علً حسٌن احمد1497211112094042

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة633العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتزهراء محمد حمٌد جٌاد1498211112094043

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتزٌنب سامً علً شوٌخ1499211112094044

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد640العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتسارة كامل مجٌد كرٌم1500211112094048

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى598العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتساره حسٌن علً سلمان1501211112094049

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتساره قٌس محمد خلف1502211112094050

كلٌة الطب/جامعة دٌالى694العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتسما خالد سالم حمٌد1503211112094053

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى494العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتسمر عبد الرضا حمد دواح1504211112094054

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة627العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتسنار عباس خضٌر برٌسم1505211112094056

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد474العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتشهد كرٌم محمد عل1506211112094057ً

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن646العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتشهد وسام ماجد علوان1507211112094058

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة617العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتصابرٌن شهاب احمد خلٌل1508211112094059

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى521العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتعبٌر علً هادي صالح1509211112094061

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل432العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتعبٌر مظهر شالل منصور1510211112094062

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت604العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتعال نجم عبد محمود1511211112094063

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى578العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتعلٌاء ماجد عبد الحمٌد ابراهٌم1512211112094064

الطبً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتغفران حسٌن غنً فٌاض1513211112094065

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى536العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتفاطمه احمد موسى محمد1514211112094067

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى601العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتفاطمه اسماعٌل علٌوي محمد1515211112094068

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتلمى كنعان مجٌد جاسم1516211112094070

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى638العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتلٌنا اٌهاب عبد النبً عبد الرضا1517211112094071

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمروه كرٌم عابد داود1518211112094072

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن401ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمروه محمد رحٌم صالح1519211112094073

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمرٌم احمد شهاب احمد1520211112094074

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى544العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمرٌم ستار جبار ردام1521211112094075

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى606العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمها عماد حمدي حسن1522211112094077

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى599العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمهدٌة عدنان داود سلمان1523211112094078

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى632العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمٌس مال هللا عبد الكرٌم حسن1524211112094079

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتمٌساء حمٌد صبر احمد1525211112094080

كلٌة االداب/جامعة بغداد555العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتنبؤ محسن رشٌد محسن1526211112094081

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى560العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتنرجس طالب شمخً عبد1527211112094085

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن643العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتنور عدنان داود سلمان1528211112094088

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت563العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتنور نوري علً مردان1529211112094090

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى603العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتنوره خلٌفه محمد نجم1530211112094091
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى512العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتهبه حاتم عبود فاضل1531211112094093

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتهدى طالب جلٌل سعود1532211112094095

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتهدى محمود حسن صالح1533211112094096

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتهدٌر رحٌم حمادي منصور1534211112094097

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة العدنانٌة للبناتوعد شاكر محمود سحل1535211112094100

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًثانوٌة جمانة للبناتاسراء عبد الرزاق محمد حسون1536211112095001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًثانوٌة جمانة للبناتحوراء محمد جاسم محمد1537211112095004

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًثانوٌة جمانة للبناتدعاء جاسم محمد محمود1538211112095005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًثانوٌة جمانة للبناتزٌنب هادي غناوي عبد الحسن1539211112095009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى516العلمًثانوٌة جمانة للبناتزٌنة زكً منصور لفتة1540211112095010

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًثانوٌة جمانة للبناتسارة علً ٌاس عل1541211112095014ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى627العلمًثانوٌة جمانة للبناتسجى طه ناجً حسن1542211112095017

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن585ًالعلمًثانوٌة جمانة للبناتسهى ابراهٌم حسن شمال1543211112095020

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى522العلمًثانوٌة جمانة للبناتفاطمة كامل إدهام كرج1544211112095027ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى590العلمًثانوٌة جمانة للبناتمروة ستار رحمان علوان1545211112095028

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى606العلمًثانوٌة جمانة للبناتمها محمد حسٌن غٌدان1546211112095031

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت662العلمًثانوٌة جمانة للبناتمهاد صالح مهدي حسٌن1547211112095032

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة جمانة للبناتمٌادة كرٌم حسن علوان1548211112095033

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى526العلمًثانوٌة جمانة للبناتمٌالد احمد غٌدان خلف1549211112095034

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًثانوٌة جمانة للبناتنور الهدى سعد عبد الرزاق علوان1550211112095035

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى646العلمًثانوٌة جمانة للبناتنور رافع حسن عبد الحلٌم1551211112095036

كلٌة االداب/جامعة االنبار576العلمًثانوٌة جمانة للبناتهبة احمد هٌالن حمد1552211112095038

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة جمانة للبناتهبة عبد الرزاق محمد حسون1553211112095039

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتابتسام محمد عبد اللطٌف جاسم1554211112097001

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت549العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاثار خالد قاسم محمد1555211112097002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاسراء عبد الرزاق عباس غانم1556211112097004

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى548العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاسماء هاشم حبٌب شالل1557211112097009

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى543العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاسٌا حازم علً حسٌن1558211112097010

كلٌة العلوم/جامعة الموصل516العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامال ابراهٌم كامل جواد1559211112097012

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى657العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامال كاظم عبد شلبة1560211112097013

زراعً موصل/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامانً عونً صبري عباس1561211112097014

اداري نٌنوى/المعهد التقن408ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامنه قٌس ثابت نعمان1562211112097015

كلٌة العلوم/جامعة بغداد599العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامنه منعم مجٌد جاسم1563211112097016

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامٌرة علً حسن عزٌز1564211112097017
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زراعً موصل/المعهد التقن377ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتانعام ولٌد صالح ابراهٌم1565211112097018

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌالف مجٌد سلمان محمود1566211112097021

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى667العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌمان ابراهٌم حسٌن ابراهٌم1567211112097022

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌمان نجم عبد هللا محمد1568211112097023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌه اٌاد ولً عزٌز1569211112097025

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتبدور نجم حسٌن راشد1570211112097026

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى463العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتتغرٌد اسماعٌل عبد حبٌب1571211112097027

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتتغرٌد فوزي لطٌف اسماعٌل1572211112097028

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى561العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتحنان عباس علوان سعٌد1573211112097030

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى608العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتحنٌن صبحً عزٌز عباس1574211112097032

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى648العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتحوراء خضٌر عباس حسٌن1575211112097033

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى666العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترسل داود سلمان جار هللا1576211112097037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترسل محمد سبع خمٌس1577211112097038

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترشا عالء ناصر احمد1578211112097039

زراعً موصل/المعهد التقن433ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترفل اكرم عبد اللطٌف سلمان1579211112097042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترموز حمٌد علً ٌاسٌن1580211112097043

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت657العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترند محمد كامل بٌكان1581211112097044

الزراعً الكوفة/المعهد التقن386ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترواء حسٌن عبد فارس1582211112097047

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى638العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتزهراء صبحً مزهر عباس1583211112097050

الطبً بعقوبة/المعهد التقن501ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتزٌنب كامل اسماعٌل ابراهٌم1584211112097051

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى592العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتساره علً شاكر حمود1585211112097053

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة645العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتسومر عماد مجٌد محمد1586211112097056

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتشهد ثائر كمال رحٌم1587211112097057

كلٌة التمرٌض/جامعة بابل544العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتشهد حسن علً جاسم1588211112097058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتصابرٌن حسن علً ابراهٌم1589211112097060

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى593العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتعبٌر حبٌب احمد حمٌد1590211112097064

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة657العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتعال ناظم علً حسٌن1591211112097066

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى560العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتغفران زٌدان هادي سلمان1592211112097069

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى664العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتغفران نجم عبد هللا مطرود1593211112097070

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتفخرٌة كرٌم احمد حسٌن1594211112097071

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتفٌافً مازن فإاد نعمان1595211112097072

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى580العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتلبنى فخري صبري عباس1596211112097074

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى494العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتلٌلى عبد الحافظ تركً جاسم1597211112097076

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتلٌلى كرٌم احمد حسٌن1598211112097077
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هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل594العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتمروه قٌس عبد المهدي عبد الكرٌم1599211112097078

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى650العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتمالذ عدنان نعمان سلمان1600211112097079

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل426العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنبؤ سالم محً جاسم1601211112097083

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور مجٌد فخري مجٌد1602211112097085

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد503العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنورس زٌدان خلف كاظم1603211112097086

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى492العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهبه نزار صبري علو1604211112097090

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهدى جمٌل جلٌل ابراهٌم1605211112097091

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى640العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهند قاسم محمد رزوق1606211112097096ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى645العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتودٌان ناطق عبد الوهاب ابراهٌم1607211112097097

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى634العلمًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتوسن سهٌل حسٌن راشد1608211112097098

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى534العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتابتهال عبد الحسٌن علوان حمد1609211112098002

الطبً بعقوبة/المعهد التقن493ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتاسماء حسٌن كرٌم حمٌد1610211112098007

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتانفال عمر علً عبد1611211112098014

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتانهار نعمه حسٌن صبر1612211112098015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتدعاء سلمان عبٌد هندي1613211112098022

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى513العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتدنٌا محمد عزٌز فرحان1614211112098023

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات605العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترانٌة محمود جمٌل حمٌد1615211112098026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترحمة رعد عبد هللا عٌثة1616211112098027

بغداد باب المعظم/المعهد الطب506ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترسل حسام صالح هاشم1617211112098028

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى505العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترسل محمد عبد عل1618211112098029ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى547العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتزهراء صباح قدوري وٌس1619211112098033

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتزٌنب حسن ذٌاب ناج1620211112098034ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتزٌنب عدنان جاسم حمادي1621211112098036

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة635العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسارة مجٌد حمٌد عل1622211112098038ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسجا عامر محمد سلٌمان1623211112098039

االداري النجف/المعهد التقن373ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسجى حازم ابراهٌم داود1624211112098040

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسجى سالم كاظم محسن1625211112098041

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى570العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسجى ظافر عبد المجٌد حسٌن1626211112098042

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل508العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسراب محمد رحٌم محمد1627211112098044

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسهٌر عدنان محمد علوان1628211112098047

الهندسة الكٌمٌائٌة/الجامعة التكنلوجٌة634العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتشدن ستار ابراهٌم حمود1629211112098048

بغداد باب المعظم/المعهد الطب533ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتضحى سعد محمود حسن1630211112098051

االداري الناصرٌة/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتضحى عالء حسٌن رحوم1631211112098052ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى493العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتضحى ناظم مصطفى داود1632211112098054
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اداري نٌنوى/المعهد التقن389ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتلقاء فارس الٌذ حمد1633211112098058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى531العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمروة احمد جواد علٌوي1634211112098059

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى503العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمها عدي رضا عل1635211112098062ً

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمٌامٌن كلٌبان حمٌد كاظم1636211112098063

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمٌس الرٌم خضٌر عباس عوٌد1637211112098064

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى524العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمٌس عامر محسن فلٌح1638211112098065

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمٌس كامل صبري محمد1639211112098066

زراعً موصل/المعهد التقن406ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنادٌة مصطفى خلف عباس1640211112098067

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنور جمال حسٌن بدري1641211112098069

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى554العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنور عادل جواد كاظم1642211112098070

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى580العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنور عبد هللا قحطان شعنون1643211112098071

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة467العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهبة هذال خلٌل فرحان1644211112098073

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى اسماعٌل علً عجاج1645211112098074

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى527العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى حسن محمود جواد1646211112098075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى سعد علوان كاظم1647211112098076

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى صالح عبد كرٌم1648211112098077

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى عباس فاضل حسٌن1649211112098078

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت645العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى ماجد محمود لطٌف1650211112098079

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى580العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهناء محمد سلمان محمد1651211112098081

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهنادي احمد شكٌر محمود1652211112098082

االداري كركوك/المعهد التقن422ًالعلمًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتوالء عبد الرحمن اسماعٌل عل1653211112098084ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى534العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتدعاء رٌاض عبد محمد1654211112099009

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى533العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتدعاء فرحان ثامر عدوان1655211112099010

زراعً موصل/المعهد التقن400ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتدنٌا عدنان موسى محمد1656211112099011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتدنٌا عماد خلف شكر1657211112099012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى551العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناترإى قحطان علوان عباس1658211112099013

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى591العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتزمن عطٌه صباح سالم1659211112099015

زراعً موصل/المعهد التقن406ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتسارة حازم رمٌض مطر1660211112099016

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتسالٌن اسماعٌل ابراهٌم خالد1661211112099017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى530العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتشهد احمد محً محمد1662211112099019

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتشهد سعد علوان ارحٌم1663211112099020

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتصفا زٌدان خلف ابراهٌم1664211112099022

اداري نٌنوى/المعهد التقن412ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتضحى جالل هادي صالح1665211112099023

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة645العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتعهد هاشم محمد حمود1666211112099026
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الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتفردوس محً صالح مهدي1667211112099027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتمروه محمد رشٌد احمد1668211112099029

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى564العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتمرٌم ماهر محمود كاظم1669211112099030

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتهبه جعفر رشٌد حمٌد1670211112099033

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتهبه علً حسٌن اسماعٌل1671211112099034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى495العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتهدٌل حمٌد شاكر محمود1672211112099036

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتوسناء ضاري ناٌف سلمان1673211112099038

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتاسراء ابراهٌم محمد مبارك1674211112100001

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت663العلمًثانوٌة سمٌة للبناتانفال اكرام غرٌب عبد الكرٌم1675211112100003

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتاٌمان قٌس محمود مرٌوش1676211112100005

كلٌة العلوم/جامعة مٌسان537العلمًثانوٌة سمٌة للبناتزهراء عبد الرضا باقر عل1677211112100013ً

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن409ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتزهراء هادي حسٌن حمود1678211112100015

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد481العلمًثانوٌة سمٌة للبناتسجى نهاد كاظم عل1679211112100017ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتسهى عبد الرزاق عواد مهدي1680211112100020

التكنلوجً الكوفة/المعهد التقن431ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتسهٌر اٌاد محمد عبد1681211112100021

كلٌة القانون/جامعة كربالء580العلمًثانوٌة سمٌة للبناتصابرٌن احمد داخل حلٌحل1682211112100023

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة سمٌة للبناتعال جاسم شهاب احمد1683211112100026

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة سمٌة للبناتلقاء اٌوب حسٌن عل1684211112100030ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتنور ابراهٌم محمد مبارك1685211112100036

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى525العلمًثانوٌة سمٌة للبناتهالة عقٌل كاظم عل1686211112100037ً

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد644العلمًثانوٌة سمٌة للبناتوئام كامل محمود محمد1687211112100039

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة سمٌة للبناتوفاء فاضل حسن عبد1688211112100040

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة549العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتازهار ناصر رحمان نادر1689211112102003

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل512العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتاسماء جاسم محمد دروٌش1690211112102005

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات618العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتاسٌل سالم جرمط خلف1691211112102008

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتافاق طالب حمود عطٌة1692211112102011

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد585العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتامنة عدنان مهدي صالح1693211112102017

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد585العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتاٌة ثامر عزٌز جواد1694211112102019

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل509العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتاٌة حمٌد عبد عل1695211112102020ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى579العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتاٌمان رشٌد عبد عطٌة1696211112102022

كلٌة هندسة االلكترونٌات/جامعة الموصل604العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتجنة خالد نجم حسن1697211112102027

الطبً بعقوبة/المعهد التقن494ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتجوان كاظم جاسم محمد1698211112102028

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى606العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتجوان ٌاسٌن حكمان شكر1699211112102029

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت616العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتحنان حسٌن علً عبد القادر1700211112102030
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى509العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتخلود جبار داخل سرحان1701211112102038

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتخلود خلٌل محمد كرٌم1702211112102039

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك537العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناترغدة حسٌن اغضٌب محمود1703211112102047

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناترفل مالك انس مدحت1704211112102048

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت442العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناترقٌة عبد الرزاق هادي جواد1705211112102050

كلٌة التمرٌض/جامعة الكوفة538العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناترنا محمود محً عل1706211112102051ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتزهراء بشٌر حكمت عاشور1707211112102054

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة572العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتزهراء صالح الدٌن ناصر عباس1708211112102056

زراعً موصل/المعهد التقن402ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتسارة عبد الكرٌم محمد مظلوم1709211112102063

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك524العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتسجا ٌوسف ابراهٌم ناصر1710211112102070

بغداد باب المعظم/المعهد الطب507ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتسناء محسن قنبر حٌدر1711211112102073

كلٌة الطب/جامعة دٌالى684العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتشهد عماد علً باقر1712211112102076

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى579العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتشهد كرٌم ابراهٌم عل1713211112102078ً

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت485العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتصفا نعمان غالم حسٌن1714211112102082

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتصفاء عبد الواحد مسعود منصور1715211112102083

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتعبٌر احمد علً مطلك1716211112102086

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد570العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتعبٌر سعٌد حمٌد مطر1717211112102087

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات653العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتغفران ستار مصطفى محمد1718211112102091

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد609العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتغٌداء محمد فلٌح حسن1719211112102092

اداري الموصل/المعهد التقن421ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتفاطمة نصٌف عبود ٌوسف1720211112102094

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك521العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتمروة حمٌد علً عبٌد1721211112102098

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتمروة سالم متعب حسن1722211112102099

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى590العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتمالذ محمود عبد الهادي محمود1723211112102100

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد557العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتمناهل كامل ابراهٌم حلبوت1724211112102101

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات632العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتمً شهاب خلٌل ابراهٌم1725211112102106

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنرٌمان قاسم عبد هللا حج1726211112102110ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنهى سامً عبد الرزاق حسٌن1727211112102113

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد592العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور الهدى محمد صالح عبد1728211112102114

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور سعٌد حمٌد مطر1729211112102116

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن649العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور صباح حسن سلطان1730211112102117

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور عبد الستار طرف حنو1731211112102119

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة538العلمًاعدادٌة الفاضالت للبناتهٌفاء منصور حسٌن ساٌخان1732211112102128

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتاسماء كرٌم خضٌر عبد هللا1733211112103004

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتامنة ثامر حٌاوي ابراهٌم1734211112103007
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الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات626العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتاٌمان بهجت عبد الوهاب نجم1735211112103008

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة648العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتبراء فاضل احمد مصطفى1736211112103009

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتحنٌن جابر عباس حنفش1737211112103013

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن617ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتحنٌن سعدي عمران مهدي1738211112103014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتحنٌن صباح وهٌب لطٌف1739211112103015

الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتختام صفاء خضر كرٌم1740211112103017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتدنٌا ٌحٌى عبد هللا مهدي1741211112103020

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد651العلمًاعدادٌة المنتهى للبناترٌام جواد كاظم عبود1742211112103024

كلٌة طب االسنان/جامعة االنبار660العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتسحر ضٌاء حسٌن ابراهٌم1743211112103029

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت663العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتسرى عبد الستار نصر هللا حدٌد1744211112103030

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتصبا كرٌم هنٌكش حسن1745211112103032

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتضحى سعد حسن عل1746211112103033ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتضً عوف عبد الرحمن لفته1747211112103034

كلٌة الفنون التطبٌقٌة/هٌئة التعلٌم التقن507ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتعائشة معن عبد الهادي صالح1748211112103035

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت616العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتعفراء محمد فاضل ضاح1749211112103037ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى629العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتعلٌاء فوزي مصطفى لطٌف1750211112103038

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء441العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتغفران صباح ساري ذٌاب1751211112103040

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت559العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتفاتن سعد خضٌر عل1752211112103042ً

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات638العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتفاطمه هاشم ستٌر احمد1753211112103043

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى665العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتلٌنة عالء عبد عنجل1754211112103046

كلٌة العلوم/جامعة بغداد588العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتمٌسون عبد الرزاق علوان حسٌن1755211112103052

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى507العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتندى رافع اكرم حسن1756211112103055

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل440العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتنهٌل حكمت عبد الرحمن حمٌد1757211112103057

زراعً موصل/المعهد التقن401ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتنور كهالن محمود صالح1758211112103059

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتنور مظفر ابراهٌم وحٌد1759211112103060

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًاعدادٌة المنتهى للبناتنور ٌعقوب شاكر شكر1760211112103061

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة المنتهى للبناتوفاء محمد سلمان نجم1761211112103068

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن642العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتاٌناس مازن حسٌن عل1762211112104003ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتحنٌن عدنان اسماعٌل صادق1763211112104004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتحوراء مهدي حسام الدٌن ول1764211112104005ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتزٌنب عٌسى ماهود سلمان1765211112104007

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى510العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتسارة عبد الرسول ٌاسٌن رحمان1766211112104008

الطبً بعقوبة/المعهد التقن616ًالعلمًثانوٌة قزانٌة للبناتسماح نادر نعمان نٌرك1767211112104009ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتسهام محسن حسٌن سلمان1768211112104010
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كلٌة الهندسة/جامعة بابل638العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتشٌماء خضر شكر محمود1769211112104011

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتضحى سلمان هاشم موسى1770211112104012

الطبً بعقوبة/المعهد التقن487ًالعلمًثانوٌة قزانٌة للبناتفاطمة حمٌد مهدي سٌخان1771211112104013

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد541العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتفاطمة سرحان علً محمد1772211112104014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتمروة سلٌم ناصر هواس1773211112104015

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة437العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتنور منٌر حسن هاشم1774211112104018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى520العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتهدى عامر سفد حسٌن1775211112104021

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد576العلمًثانوٌة قزانٌة للبناتهندرٌن صباح عبد الستار عبد الوهاب1776211112104022

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى541العلمًثانوٌة فاطمة للبناتامنة محمود حسن خلٌل1777211112105003

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى619العلمًثانوٌة فاطمة للبناتمٌس الرٌم قاسم حسن فلٌح1778211112105011

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى634العلمًثانوٌة فاطمة للبناتنور مإٌد محمود حسن1779211112105013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتحنٌن شهاب احمد جاسم1780211112107005

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى510العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتدعاء مصطفى مهدي صالح1781211112107007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489العلمًثانوٌة ام عمارة للبناترواء نزار دحام محمد1782211112107012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى495العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتسارة اسماعٌل عبد الرزاق عبد اللطٌف1783211112107013

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى567العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتسناء قحطان محمود حسٌن1784211112107014

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى491العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتشفاء عبد الكرٌم جاسم محمد1785211112107015

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًثانوٌة ام عمارة للبناتصفٌة عبد الباسط نعمان قدوري1786211112107019

زراعً موصل/المعهد التقن396ًالعلمًثانوٌة ام عمارة للبناتمرفت فٌصل محمود ٌاسٌن1787211112107022

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى532العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتمرٌم علً صالح مهدي1788211112107024

الطبً بعقوبة/المعهد التقن483ًالعلمًثانوٌة ام عمارة للبناتمٌسم مإثل سلمان نجم1789211112107025

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى510العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتنور جاسم محمد عبد1790211112107027

االداري بعقوبة/المعهد التقن434ًالعلمًثانوٌة ام عمارة للبناتنور حسٌن حسن عباس1791211112107028

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى461العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتنوره عبد هللا عوٌد محمد1792211112107031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى500العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتهند سعد عباس كاظم1793211112107034

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًثانوٌة ام عمارة للبناتهند لٌث نعمان قدوري1794211112107035

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت631العلمًثانوٌة االمانة للبناتابتهال فاضل اسماعٌل مصطفى1795211112109001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى571العلمًثانوٌة االمانة للبناتازهار احمد اسماعٌل نحو1796211112109002

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى591العلمًثانوٌة االمانة للبناتاسراء عبد االمٌر محمد جواد فإاد1797211112109005

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن427ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناتحمٌده مهدي احمد محمد1798211112109007

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت461العلمًثانوٌة االمانة للبناترإى زٌد هادي احمد1799211112109008

االداري كركوك/المعهد التقن421ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناترنا عبد الجبار ستار رستم1800211112109010

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة635العلمًثانوٌة االمانة للبناتزهراء علً عصمت حكٌم1801211112109011

االداري الكوت/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناتزٌنب جاسم ستار عبد1802211112109012
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الطبً بعقوبة/المعهد التقن487ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناتساره سعد حبٌب حسٌن1803211112109016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484العلمًثانوٌة االمانة للبناتسحر جواد حٌدر مجٌد1804211112109017

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت558العلمًثانوٌة االمانة للبناتسعاد احمد خلف عطٌه1805211112109018

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت634العلمًثانوٌة االمانة للبناتسمر شكر حسٌن عل1806211112109019ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناتسها علً عباس جاسم1807211112109021

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك553العلمًثانوٌة االمانة للبناتشٌماء عباس محمد اسماعٌل1808211112109024

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة االمانة للبناتعبٌر حٌدر جاسم حسٌن1809211112109025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت481العلمًثانوٌة االمانة للبناتغفران مصطفى جاسم حسٌن1810211112109026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت476العلمًثانوٌة االمانة للبناتفاطمه قاسم حسن رشٌد1811211112109027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة االمانة للبناتمروه مإٌد عبد الوهاب عثمان1812211112109028

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل422العلمًثانوٌة االمانة للبناتندى جواد حٌدر مجٌد1813211112109030

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًثانوٌة االمانة للبناتنور طه علً حسٌن1814211112109031

ابن سٌنا/كلٌة الطب/الجامعة العراقٌة675العلمًثانوٌة االمانة للبناتنوركول برهان موسى رضا1815211112109032

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة القدس للبناتبان سعٌد عباس عل1816211112110002ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى604العلمًاعدادٌة القدس للبناتتمارة جبار مجٌد حبٌب1817211112110005

كلٌة العلوم/جامعة بغداد629العلمًاعدادٌة القدس للبناتدٌنا احمد هادي خلف1818211112110006

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى541العلمًاعدادٌة القدس للبناترحاب شهاب احمد شاكر1819211112110008

زراعً موصل/المعهد التقن407ًالعلمًاعدادٌة القدس للبناترسل سعدي سلمان راض1820211112110010ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًاعدادٌة القدس للبناتسرى رعد علً حسٌن1821211112110012

الطبً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة القدس للبناتفاطمه حسٌن علً حسٌن1822211112110017

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى497العلمًاعدادٌة القدس للبناتكاترٌن عدنان محمود اسماعٌل1823211112110018

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًاعدادٌة القدس للبناتمودة علً اكرم محمد1824211112110019

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى571العلمًاعدادٌة القدس للبناتمٌادة جمال عبد مهدي1825211112110020

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًاعدادٌة القدس للبناتوصال فاضل علً ابراهٌم1826211112110023

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتاسراء عباس علً مراد1827211112111002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتاٌسر علً عباس صفر1828211112111003

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى521العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتتارا حسن محمد محمد امٌن1829211112111005

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتحنٌن صالح جمعه غٌدان1830211112111007

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد486العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتسجا عبد الخالق حسن محمد1831211112111010

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد574العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتمٌدٌا حسٌن محمد امٌن احمد1832211112111019

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة581العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتنور ظافر عزٌز احمد1833211112111023

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل439العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتهند جبار كوزاد باوي1834211112111025

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت610العلمًثانوٌة التؤمٌم للبناتوسن حسٌن حنون مسٌر1835211112111026

التكنلوجً النجف/المعهد التقن405ًالعلمًثانوٌة الزهور للبناتحنٌن ناظم حسن سعٌد1836211112113002
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الطبً بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًثانوٌة الزهور للبناتربى شاكر حمود علوان1837211112113004

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى653العلمًثانوٌة الزهور للبناتسرى جعفر رشٌد مصطاف1838211112113007

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى598العلمًثانوٌة الزهور للبناتسرى شاكر محمود خمٌس1839211112113008

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى543العلمًثانوٌة الزهور للبناتسٌماء زهٌر صادق احمد1840211112113010

كلٌة التخطٌط العمرانً/جامعة الكوفة621العلمًثانوٌة الزهور للبناتغفران سعد عداي حسٌن1841211112113011

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة الزهور للبناتمنى جاسم خلٌل علوان1842211112113013

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483العلمًثانوٌة الزهور للبناتمٌساء عامر محمود حسن1843211112113014

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًثانوٌة الزهور للبناتمٌالد حسن عباس حسن1844211112113015

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة579العلمًثانوٌة الزهور للبناتٌاسمٌن جبار مجٌد حسن1845211112113018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى610العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتاالء محمد عواد عبد الحسٌن1846211112116003

كلٌة الطب/جامعة دٌالى701العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتحسناء احمد حسٌن علوان1847211112116006

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى612العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتسجى حازم محمد سلوم1848211112116008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتغدٌر عبد هللا خلٌفة صالح1849211112116010

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتكوثر عباس كاظم حسٌن1850211112116012

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة البٌنات للبناتنورا حاتم عبد االمٌر عطٌة1851211112116014

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن452ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتاٌالف عالء اسماعٌل ابراهٌم1852211112117002

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن643العلمًثانوٌة الخنساء للبناتاٌالف محمد علً غناوي هان1853211112117003ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتتقى علً حسٌن مهدي1854211112117006

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة431العلمًثانوٌة الخنساء للبناترإى صالح فٌاض صالح1855211112117007

الطبً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتزهراء عبد المنعم خضٌر عباس1856211112117011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517العلمًثانوٌة الخنساء للبناتزهراء هاشم محمد جعفر1857211112117012

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك539العلمًثانوٌة الخنساء للبناتزٌنب ابراهٌم مهدي اسماعٌل1858211112117013

الطبً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتزٌنب جعفر عبد االمٌر جعفر1859211112117014

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى526العلمًثانوٌة الخنساء للبناتشهد ناطق نصٌف جاسم1860211112117016

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتمرٌم عبد المهدي عبد هللا حسن1861211112117019

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى498العلمًثانوٌة الخنساء للبناتمرٌم محمد عباس حسٌن1862211112117020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة الخنساء للبناتمشارق جواد كاظم صالح1863211112117021

الطبً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة الخنساء للبناتمها طالب احمد حسٌن1864211112117022

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى575العلمًثانوٌة الخنساء للبناتمٌس حمٌد حمد محمد1865211112117023

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًثانوٌة الخنساء للبناتهدٌر اٌاد قحطان محمود1866211112117027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتاسماء اسماعٌل عباس حسن1867211112118002

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى527العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتاالء علً حسٌن لفته1868211112118003

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتدعاء محمود شرٌف محمود1869211112118005

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن660ًالعلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناترهام بشٌر خمٌس صالح1870211112118008
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتزٌنب حمٌد عبد الحسٌن حسن1871211112118010

بغداد باب المعظم/المعهد الطب587ًالعلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتزٌنب علً رضا مهدي1872211112118011

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت443العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتزٌنب قاسم عبود حسن1873211112118012

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد645العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتزٌنب محمد لطٌف نصٌف1874211112118013

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى494العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتسارة فارس سعدي عباس1875211112118015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتعال جالل جبار ٌاسٌن1876211112118021

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتغادة مصطفى عبد الجبار خضر1877211112118022

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى518العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتغفران فٌصل خضٌر حمٌد1878211112118023

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتفاطمة هادي رشٌد حمدي1879211112118024

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى560العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتلبنى حامد ٌاسٌن اسماعٌل1880211112118027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتمٌساء عباس ابراهٌم حسٌن1881211112118030

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى469العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتنادٌه عبد الستار حسن محمد1882211112118031

بغداد باب المعظم/المعهد الطب525ًالعلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتهدى ماجد محمد جواد1883211112118034

الزراعً الكوفة/المعهد التقن385ًالعلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتهدٌر ناطق هادي حسٌن1884211112118035

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتوفاء رمضان عمران رشٌد1885211112118036

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى654العلمًثانوٌة االقتدار للبناتاسراء عدنان محمد عنكوش1886211112119001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة االقتدار للبناتاشواق طالب صبري ردام1887211112119004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًثانوٌة االقتدار للبناتانسام احمد حسن حسٌن1888211112119006

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة االقتدار للبناتاٌناس سعد عٌال عبد1889211112119007

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًثانوٌة االقتدار للبناتحنان عدنان مولود طهماز1890211112119009

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى519العلمًثانوٌة االقتدار للبناتدعاء خلٌل اسماعٌل حسٌن1891211112119012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى564العلمًثانوٌة االقتدار للبناتساره حسان حازم بٌكان1892211112119017

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى613العلمًثانوٌة االقتدار للبناتسحر كرٌم حسن نصٌف1893211112119019

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة االقتدار للبناتشهد عماد احمد شهاب1894211112119021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًثانوٌة االقتدار للبناتنادٌه عدنان عبد الرضا رحٌم1895211112119028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًثانوٌة االقتدار للبناتهدى غنً حسٌن محمود1896211112119029

كلٌة الطب/جامعة دٌالى684العلمًثانوٌة االقتدار للبناتوسن رمضان ابراهٌم كاظم1897211112119032

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى547العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتابتهال صباح عبد الحسٌن بندر1898211112121001

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة628العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاالء حكمت حمٌد رشٌد1899211112121007

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاالء قاسم عبد هللا حسن1900211112121010

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاٌمان خالص محمد ابراهٌم1901211112121015

كلٌة الهندسة/جامعة كركوك652العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاٌه كنعان طاهر اسماعٌل1902211112121017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتبشرى فلٌح حسن جاسم1903211112121018

زراعً موصل/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتتقى ٌاسٌن مهدي صالح1904211112121019
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كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى458العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتتمارا لٌث حمادي اسماعٌل1905211112121021

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتتٌماء ناظم حمدي محمود1906211112121022

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتحنٌن عادل حاتم ابراهٌم1907211112121024

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى544العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترباب منذر بدر ٌوسف1908211112121025

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترغد حمٌد خلٌفه عوض1909211112121026

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت615العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترفل خزعل طه سلمان1910211112121027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترواء علً رحٌم غاٌب1911211112121028

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى582العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتزٌنب جمال خمٌس جنٌد1912211112121029

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن405ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسارة احمد عبد هللا محمد1913211112121031

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى619العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسارة طارق خضٌر خلف1914211112121032

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسجى باسم عبد الرحمن حكمت1915211112121033

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسجى هٌثم اٌوب ٌوسف1916211112121035

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى598العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسرى عزٌز كرٌم جدوع1917211112121037

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى579العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتكوثر حسٌن علً ناصر1918211112121042

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتلبنى سعد محمد حسٌن1919211112121043

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتلٌلى ثامر عاتً عزٌز1920211112121044

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى603العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتلٌندا منجد هادي خلف1921211112121045

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت444العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمروة خالد جاسم عباس1922211112121046

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمروة هادي هدلوش قدوري1923211112121047

زراعً موصل/المعهد التقن399ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمروة ٌونس عوٌد مصلح1924211112121048

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمرٌم هادي هدلوش قدوري1925211112121049

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن383ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمالك فاضل عبد هللا عٌثه1926211112121051

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى667العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمنار عماد مهدي حسن1927211112121052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى492العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمنتهى حسن مدلول جاسم1928211112121053

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى574العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتنور قاسم احمد ناٌل1929211112121054

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى546العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهالة جبار عبد كاظم1930211112121055

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة502العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهبة عباس فاضل عل1931211112121056ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهدى صالح مهدي رحمان1932211112121057

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى600العلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهند عادل خلف كاظم1933211112121058

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاسماء صدٌق خلٌل صالح1934211112121060

الطبً بعقوبة/المعهد التقن477ًالعلمًثانوٌة الحمائم للبناتاٌات علً حمٌد حسٌن1935211112122003

الطبً بعقوبة/المعهد التقن541ًالعلمًثانوٌة الحمائم للبناتزهراء اسد محمد حبٌب1936211112122008

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك527العلمًثانوٌة سارة للبناتاسراء ٌاسٌن داٌس حنٌتر1937211112123002

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات630العلمًثانوٌة سارة للبناتانسام محمد علً حسٌن1938211112123003
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التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن406ًالعلمًثانوٌة سارة للبناتاٌه صالح شكر محمود1939211112123004

الطبً الموصل/المعهد التقن494ًالعلمًثانوٌة سارة للبناتاٌه عماد محمد امٌن عبد الغفور1940211112123005

الطبً كركوك/المعهد التقن480ًالعلمًثانوٌة سارة للبناتبشائر حسن حسٌن شٌره1941211112123006

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت478العلمًثانوٌة سارة للبناترإى عبد الباسط سلٌمان نعمان1942211112123008

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467العلمًثانوٌة سارة للبناتشهد جاسم محمد خلف1943211112123013

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًثانوٌة سارة للبناتشهد صالح سلٌم غٌدان1944211112123014

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك553العلمًثانوٌة سارة للبناتعلٌاء اٌاد رحٌم محمود1945211112123016

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن456ًالعلمًثانوٌة سارة للبناتمروه عدنان صالح امٌن1946211112123019

الطبً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًثانوٌة سارة للبناتمنار محمد هادي اسماعٌل1947211112123020

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد474العلمًثانوٌة سارة للبناتمنى اكرم احمد نعمان1948211112123022

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًثانوٌة سارة للبناتهاجر خلٌل ابراهٌم اسماعٌل1949211112123023

كلٌة التربٌة/جامعة كركوك562العلمًثانوٌة سارة للبناتهدٌل نصرت شكر محمود1950211112123025

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًثانوٌة الٌرموك للبناتبراق جامل عوٌد حسٌن1951211112125006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتدعاء سالم رضا رشٌد1952211112125008

كلٌة الطب/جامعة دٌالى683العلمًثانوٌة الٌرموك للبناترغد ابراهٌم مرزا رشٌد1953211112125011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتزمن تحسٌن تعبان خضر1954211112125012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتساره عدنان مطر ادبٌس1955211112125015

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة435العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتشهد نزار راشد سنجار1956211112125020

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد544العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتعبٌر صالح جاسم فالمرز1957211112125025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى504العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتفاطمه سعد نومان رحمان1958211112125030

زراعً موصل/المعهد التقن402ًالعلمًثانوٌة الٌرموك للبناتفاطمه عبد هللا عمران اسود1959211112125031

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى526العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتفاطمه ولٌد عبد القادر حسن1960211112125032

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل524العلمًثانوٌة الٌرموك للبناتنور قحطان مشهد فرحان1961211112125037

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى524العلمًثانوٌة تدمرللبناترإى غازي عبد عباس1962211112131008

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة تدمرللبناترغد معن مهدي حمٌدي1963211112131009

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك522العلمًثانوٌة تدمرللبناترندة ابراهٌم محمود حسن1964211112131011

الزراعً الكوفة/المعهد التقن388ًالعلمًثانوٌة تدمرللبناتزٌنب حسٌن احمد جواد1965211112131015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًثانوٌة تدمرللبناتسجى كرٌم داود عبد1966211112131018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى526العلمًثانوٌة تدمرللبناتسمر مجٌد علً منصور1967211112131020

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن452ًالعلمًثانوٌة تدمرللبناتعذراء حسن عبد هللا كاظم1968211112131021

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى523العلمًثانوٌة تدمرللبناتمها حسٌن ضاري جاسم1969211112131024

بغداد باب المعظم/المعهد الطب605ًالعلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتاشتً ٌد هللا فٌض هللا محمد1970211112132001

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتافٌن ازاد شوكت جوهر1971211112132002

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتاٌة عدنان نجكه سٌد عل1972211112132004ً
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كلٌة الزراعة/جامعة بغداد477العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتبروٌن محمد حسن سعٌد1973211112132007

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت559العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتدرٌا طارق فرج مردان1974211112132011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتروشنا سعدون محمد عزٌز1975211112132014

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتزهراء محسن جعفر احمد1976211112132015

كلٌة العلوم/جامعة الموصل549العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتزهراء ناهض سعد هللا محمد1977211112132016

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتزٌنب انور سرتٌب شاه محمد1978211112132017

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة637العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتزٌنب عبد الباقً محمود عبد هللا1979211112132018

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتساجده جمٌل عبد هللا خسرو1980211112132019

الزراعً الكوفة/المعهد التقن381ًالعلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتسارا طارق سلٌم عبد هللا1981211112132020

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتشادان حبٌب عبد حمه1982211112132025

كلٌة الطب/جامعة دٌالى689العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتشٌالن علً حٌدر عبد عل1983211112132027ً

كلٌة العلوم/جامعة بغداد592العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتضحى فرحان نصر هللا سرحان1984211112132028

بغداد/الكلٌة التقنٌة592العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتفرح كمال طاهر عزٌز1985211112132029

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة643العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتناز عبد الخالق مظفر امٌن1986211112132031

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنبؤ بدٌع حامد فاضل1987211112132032

هندسة قسم المساحة/جامعة بغداد636العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنرمٌن كرٌم كاكه اوال عل1988211112132033ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى471العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنور احمد ٌارولً شٌرول1989211112132034ً

كلٌة التربٌة القائم/جامعة االنبار578العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنور الهدى ٌوسف مراد عباس1990211112132035

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة569العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنور ودٌع بكر محمد1991211112132037

كلٌة العلوم/جامعة الموصل521العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتنٌكار عبد الستار ٌاور منده1992211112132040

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتهدى عصام محمد محمد شرٌف1993211112132044

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة649العلمًثانوٌة ام كلثوم للبناتهدٌر ولٌد حمٌد خلف1994211112132045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتاسماء خالد غالب حسٌن1995211112133001

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت657العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتاالء حسٌن كاظم حسٌن1996211112133002

الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتامال علً هادي مهدي1997211112133003

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى546العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتانهار علً جاسم محمد1998211112133004

الطبً بعقوبة/المعهد التقن499ًالعلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتبلسم عبد اللطٌف جاسم حمود1999211112133006

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتزٌنب حسن ٌاسٌن هادي2000211112133009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتزٌنب محمد حسٌن عل2001211112133010ً

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات640العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتزٌنب مشتاق طالب حسٌن2002211112133011

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة458العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتساره لإي مصطفى سلمان2003211112133012

التكنلوجً النجف/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتصبا عناد مزعل صفر2004211112133014

الكوفة/الصحٌة والطبٌة/الكلٌة التقنٌة617العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتضحى فالح مهدي حسٌن2005211112133016

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتنبراس خزعل محمد صفر2006211112133018
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى508العلمًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتنور شاكر محمود مال هللا2007211112133020

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى536العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاسراء طلحه سٌد حمٌد غن2008211112134001ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاالء رحٌم شكر محمود2009211112134002

كلٌة الصٌدلة/جامعة االنبار658العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتالزهراء ثائر عباس حسٌن2010211112134004

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد574العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاناهٌد احمد قدوري ابراهٌم2011211112134006

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى567العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتانسجام ٌعقوب كاظم منصور2012211112134007

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى531العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتبسمه علً خلف علوان2013211112134008

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل510العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتحسناء حمٌد علً جاسم2014211112134009

الطب البٌطري/جامعة بغداد536العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتحنان هٌثم علً كاظم2015211112134010

الطبً بعقوبة/المعهد التقن479ًالعلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناترقٌه عواد احمد جاسم2016211112134013

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناترهام ٌعقوب كاظم منصور2017211112134015

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل510العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتزٌنب كامل محمد حسٌن2018211112134018

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك524العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتشذى خزعل برٌسم خلٌل2019211112134024

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتصفا رعد بستان محمود2020211112134026

زراعً موصل/المعهد التقن421ًالعلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتصفا ساجد عباس محمد2021211112134027

كلٌة الزراعة/جامعة المثنى439العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتفاتن ماجد محسن منصور2022211112134028

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتفاطمه مظهر عبد هللا صالح2023211112134029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتمٌاده حافظ سلمان خلف2024211112134031

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتنور عٌسى طه كاظم2025211112134035

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد599العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتنورس حمزه عباس حسن2026211112134036

الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتهدٌل ضٌاء حسٌن مجٌد2027211112134038

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات656العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتوسن ماجد قدوري مجٌد2028211112134039

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتٌاسمٌن علً حسٌن عباس2029211112134040

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة االنام للبناتازٌن قاسم غالم رضا2030211112135001

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى576العلمًاعدادٌة االنام للبناتازٌن وهاب احمد اسد2031211112135002

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل492العلمًاعدادٌة االنام للبناتاالء نهاد محمد رفعت2032211112135006

علوم قسم الرٌاضٌات/الجامعة المستنصرٌة552العلمًاعدادٌة االنام للبناتاالء ٌوسف داراخان عبدي2033211112135007

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى654العلمًاعدادٌة االنام للبناتاٌه ابراهٌم غالم هادي2034211112135010

بغداد/معهد التكنلوجٌا481العلمًاعدادٌة االنام للبناتبناز ٌد هللا سعد هللا عبد هللا2035211112135014

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى624العلمًاعدادٌة االنام للبناتتارا غالب كل مراد عل2036211112135017ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة االنام للبناتجمانه امٌد جاوٌد سعٌد2037211112135018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى516العلمًاعدادٌة االنام للبناتحنان عبد الحسٌن علً اكبر علً مراد2038211112135022

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة االنام للبناترإى قتٌبه غضبان رشٌد2039211112135025

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة639العلمًاعدادٌة االنام للبناتروشن محمود احمد قهرمان2040211112135030
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التكنلوجً بابل/المعهد التقن425ًالعلمًاعدادٌة االنام للبناتزهراء موسى توفٌق محمد عل2041211112135033ً

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة434العلمًاعدادٌة االنام للبناتزٌنب عبد الرحٌم علً مردان علً اكبر2042211112135036

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل602العلمًاعدادٌة االنام للبناتزٌنب ولٌد جعفر محمد2043211112135038

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة االنام للبناتسروشت احمد علً اكبر اسماعٌل2044211112135044

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة االنام للبناتشرٌن حسٌن نصر هللا حسٌن2045211112135047

بغداد/معهد التكنلوجٌا498العلمًاعدادٌة االنام للبناتشوخان حسٌن امٌن شاه مراد2046211112135049

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء437العلمًاعدادٌة االنام للبناتفرمسٌك عماد حسن عل2047211112135053ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة515العلمًاعدادٌة االنام للبناتفٌان طالب محمد حسن2048211112135054

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى569العلمًاعدادٌة االنام للبناتكنار ولٌد فائق شوكت2049211112135055

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل502العلمًاعدادٌة االنام للبناتلوزان فاضل مراد اكبر سعٌد2050211112135056

الطب البٌطري/جامعة بغداد562العلمًاعدادٌة االنام للبناتلٌنا جمال محمود احمد2051211112135058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى492العلمًاعدادٌة االنام للبناتمعصومه فاضل مجٌد علوك2052211112135061

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة االنام للبناتنرٌمان محمد احمد عل2053211112135066ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى519العلمًاعدادٌة االنام للبناتنور حمد مطلك عباس2054211112135067

كلٌة هندسة االلكترونٌات/جامعة الموصل602العلمًاعدادٌة االنام للبناتوسن فرمان ابراهٌم قمر2055211112135072

االقسام الهندسٌة كركوك/الكلٌة التقنٌة586العلمًاعدادٌة االنام للبناتٌاسمٌن حامد صالح جاسم2056211112135073

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى507العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتادٌان علً عباس شندل2057211112136001

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد654العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتاسماء صالح سلمان جدعان2058211112136005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتاالء جبار جدوع كلٌكل2059211112136010

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد578العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتاالء مجٌد عبد الحمٌد عبد عل2060211112136011ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن463ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌمان عباس محمد خمٌس2061211112136018

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى563العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌه عبد هللا محمود حسٌن2062211112136020

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى585العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتحنٌن محمد غضبان احمد2063211112136023

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت660العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتدعاء محارب صالح ٌاسٌن2064211112136026

االداري بعقوبة/المعهد التقن431ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتدنٌا مثنى علً حسن2065211112136027

الطبً بعقوبة/المعهد التقن484ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناترإى محمود علً حسٌن2066211112136028

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى486العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناترسل كرٌم مجٌد شالل2067211112136029

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناترغد حازم حمٌد مجٌد2068211112136032

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى507العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناترٌام حافظ علوان سعٌد2069211112136036

زراعً موصل/المعهد التقن397ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناترٌام صباح احمد ذٌاب2070211112136037

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتزهراء حافظ فرمان سلمان2071211112136040

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل593العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتزهراء عادل ابراهٌم عبد الكرٌم2072211112136042

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى467العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتزٌنب ابراهٌم محمد علوان2073211112136043

كلٌة طب االسنان/جامعة االنبار660العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتساره حمٌد مجٌد محمد2074211112136044
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتساره نصٌف جاسم حسٌن2075211112136047

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن397ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتسجى بدري احمد عٌدان2076211112136048

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتسجى رجاء حسب هللا قدوري2077211112136049

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل478العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتسناء عبد الجبار نعمان عبد هللا2078211112136056

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى669العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتشهد قاصد ابراهٌم محمد2079211112136057

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتصابرٌن محمود عبد الكرٌم جاسم2080211112136058

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتصفا عباس خلٌفة حسٌن2081211112136059

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتصفا كرٌم حسٌن زبالة2082211112136060

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتضحى اٌاد كاظم ناصر2083211112136061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتعبٌر فالح مسلم عبود2084211112136063

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتغفران خالد ابراهٌم خضٌر2085211112136064

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى546العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتلمى جابر عبد الكرٌم حسٌن2086211112136067

كلٌة العلوم/جامعة النهرٌن577العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتمروه صالح خالد عبد2087211112136071

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتمنى صفاء حمودي عبد عل2088211112136076ً

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد511العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتمها احمد حسن جاسم2089211112136077

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتنجاة محمود عبد جدوع2090211112136080

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتندى احمد حنون مشعل2091211112136081

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتندى سعدي حسٌن خلٌل2092211112136082

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى601العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتنسرٌن لطٌف مجٌد محمد2093211112136083

بغداد باب المعظم/المعهد الطب515ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتنور جمال هاشم عبدهللا2094211112136086

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتنورس ٌوسف مهدي صالح2095211112136089

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتنوره موفق احمد عباس2096211112136091

االداري بعقوبة/المعهد التقن428ًالعلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتهدى علً محمود سالم2097211112136098

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى543العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتهدٌر رٌاض محمد سبت2098211112136099ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتهدٌر فالح مسلم عبود2099211112136100

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى531العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتهند ابراهٌم احمد لفته2100211112136103

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة التحرٌر للبناتهندرٌن عبد الرشٌد اسود صالح2101211112136104

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل500العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتابتهال علً خمٌس علهم2102211112137001

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة633العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتازهار علً حسٌن صالح2103211112137002

الكهربائٌة وااللكترونٌة بغداد/كلٌة التقنٌات644العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاسراء حازم عبد الكرٌم توفٌق2104211112137003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاسراء شكر محمود شرق2105211112137004ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاطٌاف رشٌد خلف دروٌش2106211112137005

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة631العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتافنان ٌعرب ٌوسف عمران2107211112137006

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى528العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاالء حسن علً خالد2108211112137008
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كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد571العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاٌالف سمٌر خضٌر صالح2109211112137012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاٌمان ثامر كاظم داود2110211112137013

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد603العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاٌمان محمد احمد اسماعٌل2111211112137015

الطبً بعقوبة/المعهد التقن490ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاٌمان ٌونس علً حسن2112211112137016

بغداد باب المعظم/المعهد الطب595ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتبشائر قٌس مرهون ابراهٌم2113211112137017

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى546العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتتغرٌد زٌد صالح جمٌل2114211112137021

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتحنان شوقً شوكت محمود2115211112137024

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى572العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتحنٌن سلمان داود حسن2116211112137025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتدعاء حمٌد نجاد مخلف2117211112137028

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات656العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتدعاء فٌصل طه خمٌس2118211112137029

الطبً بعقوبة/المعهد التقن487ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترحاب نإاس خضر سلمان2119211112137032

الطبً بعقوبة/المعهد التقن467ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترغد اركان خلٌل صالح2120211112137035

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترقٌة فاضل مهنا اٌدام2121211112137037

كلٌة الطب/جامعة دٌالى680العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترنا رٌاض مجٌد عزٌز2122211112137038

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترواء جواد كاظم خضٌر2123211112137039

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتروشن حمٌد عبد الرحمن محمد كرٌم2124211112137040

الطبً بعقوبة/المعهد التقن499ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترٌام برهان احمد ناصر2125211112137041

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة502العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترٌم حامد احمد سلمان2126211112137042

بغداد باب المعظم/المعهد الطب630ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترٌمان قحطان حسٌن عطٌه2127211112137043

كلٌة العلوم/جامعة بغداد588العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزهراء محمد عواد علوان2128211112137046

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزٌنب موفق كرٌم صالح2129211112137047

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة574العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسارة وٌسً منصور حسن2130211112137050

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت475العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسحر خالد وهٌب محمد2131211112137051

زراعً موصل/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسرور علً ناصر زبالة2132211112137052

الطبً بعقوبة/المعهد التقن465ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسرى اسماعٌل صالح حسن2133211112137053

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى602العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسرى نصر عبد احمد2134211112137054

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة472العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسمر حافظ عبد محمود2135211112137055

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى657العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسمٌة حسٌن علً حسٌن2136211112137056

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى623العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسندس علً ابراهٌم جواد2137211112137057

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى477العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتشهد ولٌد عبد الخالق وحٌد2138211112137062

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل595العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتضحى ثاٌر احمد ٌاسٌن2139211112137064

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة564العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتطٌبة حمد نامس حمد2140211112137065

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى480العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتعال عبد الرحمن ابراهٌم محمد2141211112137067

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى531العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتعلٌاء ابراهٌم سلمان محمد2142211112137069
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى556العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتعلٌاء اكرم ناجً علوان2143211112137070

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الكوفة538العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتفاطمة حٌدر علً مهدي2144211112137073

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات654العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتفرح عامر علوان حسٌن2145211112137074

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى599العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتفرح عصام عبد الرزاق حسٌن2146211112137075

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت663العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتكوثر ٌوسف مرعً حسن2147211112137077

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتالرا علً حسٌن حبٌب2148211112137078

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى465العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتلبنى محمد خلٌل ابراهٌم2149211112137079

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمروة عبد السالم ستار احمد2150211112137081

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى666العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمروه مجٌد احمد محمد2151211112137083

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمرٌم شعبان رجب صفر2152211112137085

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمرٌم عبد الكرٌم حسن محمد2153211112137086

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنهى احمد محسن عبد هللا2154211112137092

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور الهدى صكبان حسٌن عل2155211112137093ً

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت657العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور سهٌل عبد هللا جواد2156211112137095

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور نجم عبد حمد2157211112137097

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة639العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهبة جاسم محمد حسٌن2158211112137098

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهبة سعد سامً كازة2159211112137099

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهبة عبد الرحمن قادر عثمان2160211112137100

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهداٌه صدٌد سٌار عبد2161211112137101

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد598العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهدى ماجد علً سعدون2162211112137102

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهدٌر عدنان حسن محمد2163211112137103

بغداد باب المعظم/المعهد الطب510ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهدٌر الزم شهاب مولود2164211112137104

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى551العلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهند محمد محمود عبد السالم2165211112137106

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتوجدان عبد المنعم نجم عبد هللا2166211112137108

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى595العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتابتهال احمد عبد ٌاسٌن2167211112138001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاسراء مجهد عصفور وهران2168211112138004

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل506العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاسراء محمود علً ٌوسف2169211112138005

الطبً بعقوبة/المعهد التقن526ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاسماء خلٌل ابراهٌم عٌاده2170211112138006

االداري النجف/المعهد التقن404ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاسماء سامً علً حسٌن2171211112138007

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن402ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاسٌل علً سبتً محمود2172211112138008

االداري كركوك/المعهد التقن418ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاالء احمد جمٌل خلف2173211112138010

التكنلوجً السماوة/المعهد التقن418ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاالء محمد حسٌن عباس2174211112138011

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى575العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتامنٌة وائل محمد حسٌن2175211112138012

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى653العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتانفال ابراهٌم محمد عل2176211112138013ً
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتانفال علً سلطان مرشود2177211112138014

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌات حسٌن عبد هللا غاٌب2178211112138015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌات ماجد جسام وسم2179211112138016ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى656العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌة اٌاد خلٌل كرٌم2180211112138017

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى570العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌة مصطفى مهدي مصطفى2181211112138018

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌالف نزار عبد الهادي مهدي2182211112138019

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى632العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌمان صبحً محمد شكر2183211112138020

كلٌة الطب/جامعة دٌالى684العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌمان علً حسٌن طارش2184211112138021

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى562العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتبٌداء فٌصل عطٌه عران2185211112138024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتجنان جمال الدٌن ابراهٌم جاسم2186211112138026

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتجوانه عبد الحلٌم هاتف حسٌن2187211112138028

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى605العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتجٌالن فارس عادل صالح2188211112138029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى501العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتحنٌن ولٌد حسون مشكور2189211112138031

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى548العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتدعاء هاشم رحٌم عٌدان2190211112138032

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل433العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتدالل عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق2191211112138033

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى665العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتدالل فالح عبد الحسن عوٌد2192211112138034

الطبً بعقوبة/المعهد التقن480ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناترحمه كرٌم شهاب احمد2193211112138037

التكنلوجً النجف/المعهد التقن413ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناترسل صادق جعفر جواد2194211112138040

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة520العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترسل علً مشكور حمود2195211112138041

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد652العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترسل فائق عبد حمٌد2196211112138042

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترغد عدنان مجٌد غدٌر2197211112138045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترنده جاسم محمد احمد2198211112138047

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى564العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترهام محمود اكرم احمد2199211112138048

الطبً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناترهام ولٌد احمد حمادة2200211112138049

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى486العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترواء عبد الودود علً مال هللا2201211112138050

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن642العلمًاعدادٌة الزهراء للبناترٌام لٌث فارس عبد هللا2202211112138052

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزهراء اٌاد غٌدان خلف2203211112138055

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب احمد خلٌل صاف2204211112138056ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى522العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب حسن ٌحٌى محبوب2205211112138057

االداري بعقوبة/المعهد التقن432ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب خضٌر عباس ساجت2206211112138058

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى587العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب عبد االمٌر خلٌفه حسٌن2207211112138059

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى616العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب قٌس خلٌل خضٌر2208211112138062

المسٌب االقسام الزراعٌة/الكلٌة التقنٌة488العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره جمال علً جودي2209211112138065

الطبً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره زهٌر خزعل فٌصل2210211112138066

( 65 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره زٌد غضبان غٌدان2211211112138067

كلٌة الطب/جامعة دٌالى681العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره علً سلمان داود2212211112138068

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى543العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره محمود عبد هللا جواد2213211112138069

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتساره هادي جمعه سعٌد2214211112138070

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسجى اسماعٌل صادق مهدي2215211112138071

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة600العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسجى خلٌل هاشم محمد2216211112138073

الطبً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسدٌر ستار جبار عبد2217211112138074

بغداد/معهد التكنلوجٌا489العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسرى طالب كرٌم عل2218211112138077ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسرى عدنان خالد سلمان2219211112138078

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى654العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسرى محمود احمد حسن2220211112138079

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسرى مهدي جمعه سعٌد2221211112138080

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتسها خورشٌد اسمٌر كشكول2222211112138081

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشفاء صبحً حمٌد عٌسى2223211112138083

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشهد جنعان حسن طارش2224211112138086

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى622العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشهد سعد داود سلمان2225211112138087

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشهد فائز حٌدر جواد2226211112138088

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد545العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشهد محمد قاسم صادق2227211112138090

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى629العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتشٌماء خالد فارس حرٌفش2228211112138094

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى530العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتصابرٌن علً فاضل احمد2229211112138096

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى632العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتصفا علً حسٌن محمد2230211112138097

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتعبٌر عبد الواحد كاظم فندي2231211112138101

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتعلٌاء رفعت رشٌد مهدي2232211112138106

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتغفران ضٌاء هاشم مجٌد2233211112138108

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى530العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتلبنى ٌاسٌن شهاب احمد2234211112138110

الطبً بعقوبة/المعهد التقن510ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمروج حمٌد ابراهٌم شهاب2235211112138111

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمروه جاسم محمد موسى2236211112138112

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى570العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمروه صالح مهدي صالح2237211112138113

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى505العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌس الرٌم ٌونس ٌعقوب ٌوسف2238211112138118

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌس حمودي توفٌق محمد2239211112138119

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌساء باسم حسٌن محمد2240211112138121

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى470العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌسم فاروق عبد منهل2241211112138122

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌعاد حسن عطا هللا خلٌفه2242211112138123

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد653العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌالد فائق جمٌل خمٌس2243211112138124

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى515العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنبؤ طارق احمد عبد2244211112138125
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كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنبؤ فاضل مخٌبر حسٌن2245211112138126

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنبؤ ماجد كاظم حمٌد2246211112138127

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى526العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتندى محسن خلٌل الطٌف2247211112138129

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنور ثائر جمٌل مهدي2248211112138133

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنور صباح ٌاسر عباس2249211112138135

بغداد/معهد التكنلوجٌا469العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتنور محمد طه مطلك2250211112138139

العلوم التطبٌقٌة/الجامعة التكنلوجٌة584العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهدى معن لطٌف كشكول2251211112138147

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى489العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهدى هادي حمدان مسلم2252211112138148

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى585العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهدى هادي موسى ٌوسف2253211112138149

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات624العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهدٌر كرٌم رزوقً ناصر2254211112138150

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد652العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهدٌل عماد ٌحٌى مهدي2255211112138153

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى645العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهناء عبد الباسط علً حسٌن2256211112138154

الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة/الجامعة التكنلوجٌة632العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهناء عماد خلٌل كاظم2257211112138155

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهند طالل احمد غاٌب2258211112138156

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتهند نزار مصطفى محمد2259211112138159

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن423ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتورود زٌاد محمد حمٌد2260211112138161

الطبً بعقوبة/المعهد التقن656ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتورود عبد الستار شهاب احمد2261211112138162

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى462العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتوسن ثامر خضٌر عل2262211112138163ً

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد577العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتوسن محمود جمٌل محمد2263211112138164

الطبً بعقوبة/المعهد التقن670ًالعلمًاعدادٌة الزهراء للبناتوالء عباس عبد الوهاب مسعود2264211112138166

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى572العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتٌاسمٌن سعد هادي صالح2265211112138167

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى577العلمًاعدادٌة الزهراء للبناتغفران محسن سبوس حاش2266211112138168ً

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى520العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتابتهال نهاد جمٌل مرهون2267211112139002

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد648العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاساور مشعان علً عباس2268211112139005

االداري بعقوبة/المعهد التقن429ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاستبرق صالح جاسم محمد2269211112139007

كلٌة العلوم/جامعة بغداد588العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء جاسم محمد هادي2270211112139009

الطبً بعقوبة/المعهد التقن481ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء حسن عبد الواحد فاضل2271211112139010

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة641العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء سعد عبٌد مهدي2272211112139012

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد580العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء لإي جمعة كاظم2273211112139013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى534العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتافنان رحمان عبد المنعم جاسم2274211112139016

الطبً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاالء طارق حسٌن غرٌب2275211112139017

الرصافة/معهد االدارة480العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاالء هاشم غٌدان مظلوم2276211112139019

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتامٌمه محمد صالح مهدي عبد االمٌر2277211112139020

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة567العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاٌناس عبد هللا عباس عل2278211112139028ً
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الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات625العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتاٌه ٌونس حٌدر حسون2279211112139029

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك603العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتبان محمد عبد الرضا علوان2280211112139030

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بابل525العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتبراء محً الدٌن لطٌف جبار2281211112139032

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى512العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتبشرى صبحً مهدي حسون2282211112139033

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتبلقٌس احمد محمد كاظم2283211112139035

االداري النجف/المعهد التقن391ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتتغرٌد احمد ٌونس مجٌد2284211112139036

بغداد باب المعظم/المعهد الطب637ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتتمارا ٌوسف عبد الخالق بربوت2285211112139037ً

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة587العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتتهانً جٌاد كاظم شهاب2286211112139038

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتحوراء خالد مهدي عبد االمٌر2287211112139041

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد563العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتدعاء حبٌب احمد كمر2288211112139042

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات651العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتذلفاء خضٌر عباس مهدي2289211112139044

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترجاء حٌدر كاظم جواد2290211112139049

كلٌة الطب/جامعة دٌالى682العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترسل مثنى عبد الرضا جابر2291211112139051

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد473العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترشا عبد الكرٌم عٌدان حسن2292211112139052

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت564العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترغد تركان عبد هللا حسن2293211112139054

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى496العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترغد ضٌاء حسٌن عل2294211112139056ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة بابل626العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترند هٌثم عبد الخالق قاسم2295211112139060

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترٌام رافد احمد عبد2296211112139061

كلٌة العلوم/جامعة واسط526العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناترٌم خلٌل ابراهٌم حسٌن2297211112139062

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد496العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب احمد حسٌن عل2298211112139070ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى574العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب اٌاد مهدي عباس2299211112139071

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب حسٌن ابراهٌم نصٌف2300211112139072

كلٌة الطب/جامعة دٌالى679العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنة كاظم خلف عل2301211112139075ً

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل593العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة خالد عبود مهدي2302211112139077

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى657العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة عبد الكرٌم حسٌن حمودي2303211112139079

كلٌة العلوم/جامعة بغداد599العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة علً خضٌر عباس2304211112139081

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة628العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة مازن جمهور عطا هللا2305211112139082

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى464العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسرور حسٌن حامد جواد2306211112139084

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى544العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسرى سعدي فاضل علوان2307211112139087

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتسمٌه جودر عبد الكافً حمودي2308211112139088

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل602العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتشذى احمد حكٌم سهٌم2309211112139090

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة548العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتشهد احمد عبد الحمٌد خمٌس2310211112139091

هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنلوجٌة646العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتشهد خالد عبد هادي2311211112139092

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة تكرٌت601العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى تركان عبد هللا حسن2312211112139094
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كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل528العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى خالد عبد االمٌر مبارك2313211112139095

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى صالح عبد المهدي علوان2314211112139096

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك535العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى طالب حسن طعمة2315211112139097

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة519العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى مساعد ٌاسٌن كاظم2316211112139098

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى624العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتعال معد تاٌه علوان2317211112139100

الطبً بعقوبة/المعهد التقن614ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتغسق احمد عبود مهدي2318211112139102

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى630العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتغفران ابراهٌم حارج خلف2319211112139103

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد641العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتفاطمة ابراهٌم خلٌل اسماعٌل2320211112139104

الطبً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتفاطمة لإي مزاحم عباس2321211112139106

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى538العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتفاطمة محمد صادق عبود2322211112139107

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتمرٌم حمٌد حارج خلف2323211112139115

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت442العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتمنار عبد القادر عبد الستار كاظم2324211112139118

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى608العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتمنة هللا طارق عبد الكرٌم امٌن2325211112139119

كلٌة الزراعة/جامعة بغداد610العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتمها عمار عبد هللا طه2326211112139120

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنجود محمد زنو جار هللا2327211112139123

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور الهدى طالب عبد الكاظم راض2328211112139124ً

كلٌة العلوم/جامعة بغداد606العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور الهدى منذر احمد علوان2329211112139125

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور جاسم محمد علً عبد2330211112139126

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور حٌدر حسٌن حمودي2331211112139127

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى533العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور غٌدان خلف شالل2332211112139129

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتنورس مظهر راشد حسن2333211112139132

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتهاجر طارق محمد رشاد محمود2334211112139134

كلٌة طب االسنان/جامعة االنبار661العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتهدٌل عبد الكرٌم علً فاضل2335211112139143

االداري النجف/المعهد التقن403ًالعلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتورود صالح قدوري عبود2336211112139147

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة العراقٌة للبناتورود محمد ناصر حسٌن2337211112139148

كلٌة الطب/جامعة تكرٌت664العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتإٌفان كرٌم نصٌف جاسم2338211112140001

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاروى خلٌل ابراهٌم قدوري2339211112140002

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسٌل مهنا ابراهٌم محمد2340211112140014

القسم الطبً كركوك/الكلٌة التقنٌة645العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاصال ثائر خضٌر احمد2341211112140015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء سعٌد محمد سعٌد2342211112140016

االداري بعقوبة/المعهد التقن434ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء صالح عبد مجٌد2343211112140017

كلٌة الهندسة/جامعة الموصل619العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتامال ثاٌر هادي صالح2344211112140018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتامنة سلٌم عبد الكرٌم سلٌم2345211112140019

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى612العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌات رحٌم كامل مجٌد2346211112140022
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االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌام جبار عبد الكاظم احمد2347211112140023

التكنلوجً الصوٌرة/المعهد التقن416ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌة خالد علوان ارحٌم2348211112140024

علوم الحاسوب والرٌاضٌات/جامعة الموصل501العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌالف عبد الكرٌم قاسم زٌدان2349211112140027

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى660العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان داود سلمان جمعة2350211112140028

بغداد باب المعظم/المعهد الطب527ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان عبد الرزاق طارق حمد2351211112140029

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل509العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان علً رشٌد عل2352211112140030ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان ناظم سعٌد رحمن2353211112140031

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى458العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌناس مهدي حسن داود2354211112140032

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتبراء علً عباس شهاب2355211112140034

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة644العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتبشرى ابراهٌم عبد هللا حسٌن2356211112140036

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن456ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتحنٌن قادر فهد احمد2357211112140042

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتحنٌن مروان نصٌف سعود2358211112140043

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى572العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتحوراء حسام غضبان جاسم2359211112140044

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل553العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتدعاء محسن حمٌد ٌاس2360211112140047

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى548العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترإى ابراهٌم حسن علوان2361211112140050

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى613العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترانٌا شهٌد عزت عباس2362211112140051

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترسل جالل نجم عبد هللا2363211112140053

كلٌة الزراعة/جامعة كربالء429العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترغد طه علوان اسماعٌل2364211112140056

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى563العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترقٌه خلٌل اسماعٌل ابراهٌم2365211112140057

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترهام ٌحٌى حمٌد خلف2366211112140058

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترٌام عادل احمد جاسم2367211112140060

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت604العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناترٌهام محمود ٌاسٌن خلف2368211112140061

الطبً بعقوبة/المعهد التقن558ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزمن كاظم فالح كاظم2369211112140063

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزهراء عدنان احمد عبد هللا2370211112140065

الطبً بعقوبة/المعهد التقن539ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزهراء ٌونس حبٌب محمد2371211112140066

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزٌنب محمود فضاله فهد2372211112140071

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزٌنب نجم عبد محمد2373211112140072

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك553العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتساره رحمن عواد سلطان2374211112140077

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى622العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتساره صفاء احمد مهدي2375211112140078

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت443العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسجى واثق حسٌن عل2376211112140080ً

الموصل/الكلٌة التقنٌة االدارٌة493العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسرى شاكر محمود احمد2377211112140081

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى558العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسعاد عباس حسٌن باش اغا2378211112140083

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت609العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسكٌنة حسٌن داود مصطفى2379211112140084

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى522العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسماء خضٌر نصٌف جاسم2380211112140085
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كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى529العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسمٌه جبار صالح محمد2381211112140086

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشذى عادل طه عبد هللا2382211112140088

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشذى عبد الرزاق عبد الحمٌد صالح2383211112140089

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة522العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشروق عواد خلف حمد2384211112140090

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى516العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد سامً ٌاسٌن فرحان2385211112140091

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى525العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد عبد الستار عبد هللا محمد2386211112140092

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد عبد المطلب ٌوسف محمد2387211112140093

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد عدنان حاتم علوان2388211112140094

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشٌماء عبد االمٌر رحٌم حسٌن2389211112140097

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى619العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصبا سلمان مهدي محمد2390211112140098

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصدى محسن نجم عبد هللا2391211112140099

زراعً موصل/المعهد التقن410ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتضحى رشٌد حمٌد عرب2392211112140100

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك529العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعلٌاء محمد احمد ناصر2393211112140105

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتغسق جمال عبد الوهاب عبد الرزاق2394211112140107

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد558العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتغفران محمد جدوع حسٌن2395211112140109

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفاطمة سامً اسماعٌل جاسم2396211112140111

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى524العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفاطمة كنعان عبد الوهاب عبد الرزاق2397211112140113

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات641العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفاطمه محمد علً سعدون2398211112140116

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى539العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفٌان سهٌر مانع احمد2399211112140117

زراعً موصل/المعهد التقن406ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتكوثر حسن احمد اسماعٌل2400211112140118

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى537العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتلقاء جهاد ٌوسف محمد2401211112140120

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن425ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتلمى خضٌر عباس كرٌم2402211112140121

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتلٌنا عبٌد جاسم محمد2403211112140123

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتماجدة عدنان حسٌن عل2404211112140124ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمروة خمٌس خلٌل حمد2405211112140125

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى519العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمروة سعد حسٌن سلٌم2406211112140126

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى557العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمروه فإاد احمد مبارك2407211112140127

الطبً كركوك/المعهد التقن495ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمروه محمد علوان صالح2408211112140129

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى522العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمروه مهدي احمد عل2409211112140130ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى617العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم ابراهٌم خضٌر خلف2410211112140131

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى557العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم اسماعٌل كرٌم خضٌر2411211112140132

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت508العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم حربً مهدي حسن2412211112140134

الطبً بعقوبة/المعهد التقن505ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم عادل طه حمٌد2413211112140135

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الكوفة488العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم عباس سلمان عبد2414211112140136
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى652العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم علً اسماعٌل جاسم2415211112140137

كلٌة الطب/جامعة دٌالى686العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم مالك عبد القادر صالح2416211112140138

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى514العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمنار نصر هللا حسٌن سبت2417211112140142ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى567العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمنى قٌس محمد روضان2418211112140143

كلٌة العلوم/جامعة الموصل523العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنبراس زهٌر سلمان خلٌفه2419211112140147

بغداد/معهد التكنلوجٌا462العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنسرٌن اٌوب ابراهٌم علوان2420211112140148

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنسرٌن عبد الرحمن خلف ٌاس2421211112140149

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنغم راضً علٌوي دخٌل2422211112140150

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنوال حسٌن محمد ظاهر2423211112140151

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن551ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور الهدى عبد الرزاق طارق حمد2424211112140153

كلٌة الطب البٌطري/جامعة الموصل495العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور بشار داود سبع2425211112140155

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى512العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور خلٌل ابراهٌم سهٌل2426211112140156

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد555العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور سلٌم مهدي وادي2427211112140158

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد564العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور علً حسٌن عبد2428211112140161

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات639العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور نوار علً سعدون2429211112140164

الطب البٌطري/جامعة بغداد573العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور ٌاسر علً مصحب2430211112140165

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد598العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنوره لطٌف علوان حسٌن2431211112140168

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهالة طارق ذٌاب احمد2432211112140170

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى659العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهبة كاظم حسٌن عل2433211112140171ً

بغداد باب المعظم/المعهد الطب501ًالعلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدى فٌصل علً محمد2434211112140172

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة634العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدى قدوري لطٌف قدوري2435211112140173

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى664العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدٌر عدنان طعمه عل2436211112140174ً

كلٌة الزراعة/جامعة تكرٌت442العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدٌل طاهر حمود نكه2437211112140176

هندسة الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات/الجامعة التكنلوجٌة644العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهنادي معد عبد العزٌز حسن2438211112140177

علوم قسم الرٌاضٌات/الجامعة المستنصرٌة557العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتوصال ماجد حمٌد مجٌد2439211112140180

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى465العلمًاعدادٌة المقدادٌة للبناتوٌركً خضر عرٌان ابراهٌم2440211112140182

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًاعدادٌة بابل للبناتاثمار عبد الرحمن مهدي ٌاسٌن2441211112141001

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى666العلمًاعدادٌة بابل للبناتازهار نجم عبد خالف2442211112141003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى467العلمًاعدادٌة بابل للبناتاسماء اسعد عباس عل2443211112141004ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى489العلمًاعدادٌة بابل للبناتامانً ثامر شرٌف عل2444211112141007ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى578العلمًاعدادٌة بابل للبناتانفال رشٌد حمٌد نجم2445211112141008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502العلمًاعدادٌة بابل للبناتانهار عباس حسٌن عل2446211112141009ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة بابل للبناتاٌمان كامل شرٌف عل2447211112141010ً

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد644العلمًاعدادٌة بابل للبناتتقوى نجٌب مهدي مرٌع2448211112141013
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هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل600العلمًاعدادٌة بابل للبناتدعاء حمٌد كاظم عطٌه2449211112141015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى550العلمًاعدادٌة بابل للبناترانٌا موفق حامد محمود2450211112141016

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى652العلمًاعدادٌة بابل للبناترفقه احمد محمد ول2451211112141019ً

كلٌة التمرٌض/جامعة البصرة603العلمًاعدادٌة بابل للبناتزهراء حمٌد تحسٌن رشٌد2452211112141024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491العلمًاعدادٌة بابل للبناتزٌنب سعد خلٌل عبد الرضا2453211112141025

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى537العلمًاعدادٌة بابل للبناتزٌنب مجٌد عباس سلمان2454211112141026

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة بابل للبناتساره منعم منصور حسٌن2455211112141029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472العلمًاعدادٌة بابل للبناتسرور ازهر انتصار بكر2456211112141032

الطبً البصرة/المعهد التقن471ًالعلمًاعدادٌة بابل للبناتشهد جمال رمح مسرهد2457211112141035

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى626العلمًاعدادٌة بابل للبناتعفراء خلٌل ابراهٌم احمد2458211112141036

كلٌة العلوم/جامعة النهرٌن587العلمًاعدادٌة بابل للبناتغفران سامً ابراهٌم برٌس2459211112141037

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن647العلمًاعدادٌة بابل للبناتفٌحاء ناصر حسٌن جاسم2460211112141040

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى585العلمًاعدادٌة بابل للبناتمٌالد جالل عبد الكرٌم جالل2461211112141042

كلٌة الطب/جامعة دٌالى686العلمًاعدادٌة بابل للبناتهدٌر متعب كاظم مهدي2462211112141048

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة596العلمًاعدادٌة بابل للبناتهدٌل عدنان حسن عباس2463211112141049

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523العلمًاعدادٌة بابل للبناتهند عبد الجلٌل ابراهٌم اسماعٌل2464211112141052

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى467العلمًاعدادٌة بابل للبناتودٌان حازم هادي طه2465211112141054

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة569العلمًاعدادٌة بابل للبناتٌقٌن جاسم محمد محمود2466211112141056

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى532العلمًثانوٌة البٌداء للبناتأالء عبد الكرٌم عبد هللا حسٌن2467211112142003

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتاسماء قحطان احمد فارس2468211112142007

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن444ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتاالء مصدق حسٌن خلٌل2469211112142008

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة639العلمًثانوٌة البٌداء للبناتاٌالف حسٌن احمد خالد2470211112142009

الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة/الجامعة التكنلوجٌة623العلمًثانوٌة البٌداء للبناتاٌمان محمود نهاب خمٌس2471211112142010

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات625العلمًثانوٌة البٌداء للبناتتغرٌد اسماعٌل سمٌن ول2472211112142013ً

زراعً موصل/المعهد التقن388ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتجوان كاظم محمد عزٌز خلف2473211112142014

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى560العلمًثانوٌة البٌداء للبناتدنٌس عبد الكرٌم محمود حاجً اسماعٌل2474211112142018

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت649العلمًثانوٌة البٌداء للبناترإى رائد شاهٌن خضر2475211112142019

كلٌة العلوم/جامعة تكرٌت554العلمًثانوٌة البٌداء للبناترشا سامان محمد احمد2476211112142021

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن427ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناترٌان اكرم اسماعٌل الٌاس2477211112142026

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت491العلمًثانوٌة البٌداء للبناتزٌنب جبار رحٌم خرتل2478211112142027

زراعً موصل/المعهد التقن415ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتزٌنب خلٌل رمضان محمد2479211112142028

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد654العلمًثانوٌة البٌداء للبناتزٌنب صالح علً وحٌد2480211112142029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462العلمًثانوٌة البٌداء للبناتعائشه حمدي رضا خلٌل2481211112142038

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى561العلمًثانوٌة البٌداء للبناتعائشه محمود مصلح وهب2482211112142039
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الطبً بعقوبة/المعهد التقن655ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتعذراء علً خلٌفه ابراهٌم2483211112142040

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك521العلمًثانوٌة البٌداء للبناتفاطمه حسن شهاب شبٌب2484211112142042

الطبً بعقوبة/المعهد التقن516ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتفاطمه عبد الجبار فاضل سمٌن2485211112142043

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى464العلمًثانوٌة البٌداء للبناتمها علً كرم جمعه احمد2486211112142046

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت663العلمًثانوٌة البٌداء للبناتنبؤ ابراهٌم شهاب شبٌب2487211112142049

بغداد باب المعظم/المعهد الطب513ًالعلمًثانوٌة البٌداء للبناتهاله كنعان ٌوسف مجٌد2488211112142050

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى584العلمًثانوٌة البٌداء للبناتوجدان حسن علً حسٌن2489211112142052

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن439ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتاسراء حافظ جاسم عطٌه2490211112143001

الطبً بعقوبة/المعهد التقن611ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتاسالم خالد عبد الرزاق جواد2491211112143003

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى581العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتاسٌل جمال احمد ابراهٌم2492211112143004

االداري بعقوبة/المعهد التقن434ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتافنان علً عبد اللطٌف بكر2493211112143005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى655العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتامال عدنان حكمان عبد2494211112143006

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى508العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتانوار منعم حسٌن احمد2495211112143009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتاٌه جمال خلٌل خمٌس2496211112143014

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى571العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتاٌه عماد ناظم ابراهٌم2497211112143015

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة644العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتبان حسن مطلك عبد هللا2498211112143016

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى568العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتبسمه اسماعٌل خلٌل كاظم2499211112143017

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن450ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتجنان نجم عبد هللا جمعه2500211112143018

كلٌة الطب/الجامعة المستنصرٌة680العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتحنان حسٌن علً خلٌل2501211112143019

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتحنٌن عبد السالم ٌونس عبد الحمٌد2502211112143021

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى628العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتختام عمران ٌوسف جاسم2503211112143024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتخدٌجة عبد هللا علً عبد الحمٌد2504211112143025

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتدعاء صالح الدٌن ابراهٌم جاسم2505211112143026

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى601العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتدعاء محمود مهدي صالح2506211112143028

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتدنٌا احمد عبد اللطٌف رحمه هللا2507211112143029

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى580العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترحاب جمعه منصور حمادي2508211112143030

التكنلوجً الحوٌجة/المعهد التقن413ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناترحٌق مصطفى نعمان عٌدان2509211112143031

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى663العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترسل عباس خضٌر عباس2510211112143032

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت605العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترسل عباس سلطان وادي2511211112143033

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة557العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترغدة شاكر محمود جمٌل2512211112143037

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد651العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترند كرٌم عبد الحسٌن سعٌد2513211112143039

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى572العلمًثانوٌة الحرٌه للبناترهام فائق حمٌد فٌصل2514211112143040

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتروٌده حسٌن علً عباس2515211112143041

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى595العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزمن قاسم محمد حمد2516211112143042
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كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى637العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزهراء ابراهٌم زٌدان مهدي2517211112143043

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة469العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزهراء اسماعٌل خلٌل اسود2518211112143044

كلٌة الصٌدلة/جامعة البصرة659العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزهراء جالل عبد هللا خلف2519211112143045

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزهراء طالب حسٌن صالح2520211112143046

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت661العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزٌنب بهجت ناجً مهدي2521211112143048

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى559العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزٌنب كرٌم خضٌر عباس2522211112143050

التكنلوجً كربالء/المعهد التقن436ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزٌنب نجم عبد هللا عسكر2523211112143053

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى622العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتزٌنه هاشم سلطان محمد2524211112143056

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتساره سلمان حسن عل2525211112143058ً

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتساره فالح حسن طوفان2526211112143059

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسارٌن كرٌم حسٌن عباس2527211112143060

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى470العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسجى سعد صادق عل2528211112143062ً

بغداد باب المعظم/المعهد الطب655ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسرى نصر علوان احمد2529211112143064

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسمر حمٌد عواد ربٌع2530211112143065

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى583العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسمٌه حسن تركً عمٌر2531211112143066

كلٌة الطب/جامعة دٌالى683العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتسٌماء نزار عادل هاشم2532211112143068

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى656العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتشهباء احمد نصٌف جاسم2533211112143070

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى627العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتشهد اكرم مهدي عبد2534211112143071

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى545العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتصفا محمد عبد هللا منصور2535211112143077

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد588العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتضحى عبد الرحمن محمد سرحان2536211112143079

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى553العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتضحى عدنان نعمه عبد الرضا2537211112143080

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى622العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتضحى عالء الدٌن نوري خلف2538211112143081

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتضحى كاظم اسماعٌل عبد هللا2539211112143082

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن513ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتطٌبه مثنى محمد طاهر2540211112143083

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد646العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتظحى اٌاد عبد هللا عمران2541211112143085

الطب البٌطري/جامعة بغداد559العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتعذراء خوام سهٌل مال هلل2542211112143087

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى467العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتعلٌاء حسٌن جعفر ابراهٌم2543211112143089

بغداد باب المعظم/المعهد الطب577ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتغدٌر طه غاٌب حسن2544211112143091

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات623العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتغفران طالب خلٌل ابراهٌم2545211112143092

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل592العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتفاطمه الزهراء جمال حمٌد مراد2546211112143093

كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن649العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتفاطمه عبد الجلٌل عبد الكرٌم عباس2547211112143094

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى586العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتفاطمه محمد ذٌاب حمد2548211112143096

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات640العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتقبس محمد علً عبد2549211112143098

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة647العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتلبنى لٌث طه ٌاسٌن2550211112143099
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كلٌة الهندسة/جامعة النهرٌن647العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتلندا احمد شاكر محمود2551211112143100

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى633العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتمرٌم عوض مهدي زٌدان2552211112143101

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى631العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتمها حسن محمود نصار2553211112143102

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى670العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتمٌس طالل مهدي ربٌع2554211112143104

بغداد باب المعظم/المعهد الطب590ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتنرٌمان حسن دروٌش خساره2555211112143105

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى553العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتنور سالم حمٌد سبع2556211112143110

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى573العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتنور عدنان احمد رشٌد2557211112143111

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل440العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتنور عماد عبد محمد2558211112143112

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتهاله هاشم محمد جواد2559211112143115

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى554العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتهدى لإي عبد الكرٌم سلمان2560211112143120

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة الحرٌه للبناتهدٌر حقً ناجً حسٌن2561211112143122

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات623العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتهدٌر عقٌل اسماعٌل جمٌل2562211112143124

كلٌة طب االسنان/جامعة تكرٌت662العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتهدٌل عبد الجلٌل ابراهٌم جاسم2563211112143125

كلٌة الطب/جامعة دٌالى679العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتودٌان عبد الستار عبد الحسٌن سعٌد2564211112143127

كلٌة الطب/جامعة دٌالى687العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتوهب باسم مجٌد حمٌد2565211112143129

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى487العلمًثانوٌة الحرٌه للبناتٌسر قٌصر مجٌد حسن2566211112143130

اداري نٌنوى/المعهد التقن389ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتانغام سعدون ابراهٌم لفته2567211112144003

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى593العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتدالٌا عبد الستار جمٌل عل2568211112144008ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488العلمًثانوٌة الحرٌري للبناترإى عدنان رحمن جمعه2569211112144009

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن460ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناترواء احمد محمود علٌوي2570211112144012

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًثانوٌة الحرٌري للبناترٌفان فإاد محمد خضر2571211112144013

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى509العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتزٌنه جاسم محمد عزٌز2572211112144014

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتسرى عبد الحكٌم قادر سلٌمان2573211112144016

علوم قسم الرٌاضٌات/الجامعة المستنصرٌة554العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتسٌماء محمد ازاد محمد محمود2574211112144018

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك604العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتشهد جبار عبٌد شبل2575211112144019ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن485ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتعبٌر جبار عجٌمً عل2576211112144021ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن464ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتفاطمة حسن نعمان خلف2577211112144023

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتلٌلى قاسم اكبر شٌر عل2578211112144024ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت482العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتمروه جبار علً شالل2579211112144025

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد566العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتمها عدنان رحمن جمعه2580211112144027

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتندى حسن دانه صالح2581211112144031

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتنوال محمد احمد بهرام2582211112144032

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن436ًالعلمًثانوٌة الحرٌري للبناتنوره فهمً سمٌن مجٌد2583211112144035

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى583العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتهدى داود سلمان خلٌفه2584211112144036
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كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك550العلمًثانوٌة الحرٌري للبناتوفاء فلٌح حسن علو2585211112144037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة النبوة للبناتابرار ابراهٌم خلٌل محمود2586211112145001

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى549العلمًاعدادٌة النبوة للبناتاسراء مجٌد حمٌد مطلك2587211112145004

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن453ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتامل حمدي جاسم حمودي2588211112145007

الصحٌة والطبٌة بغداد/كلٌة التقنٌات629العلمًاعدادٌة النبوة للبناتانوار حسٌن جاسم محمد2589211112145009

زراعً موصل/المعهد التقن409ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتانوار غانم حكمت حسن2590211112145010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474العلمًاعدادٌة النبوة للبناتاٌات عباس داود ناصر2591211112145011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى471العلمًاعدادٌة النبوة للبناتاٌناس احمد جدوع محمد2592211112145013

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة643العلمًاعدادٌة النبوة للبناتاٌه حسن جاسم محمد2593211112145015

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى579العلمًاعدادٌة النبوة للبناتاٌه حمٌد نصٌف جاسم2594211112145016

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى625العلمًاعدادٌة النبوة للبناتجمانه عمار عبود حمودي2595211112145018

كلٌة الهندسة/جامعة تكرٌت604العلمًاعدادٌة النبوة للبناترإى ضاري لطٌف عباس2596211112145020

الطبً بعقوبة/المعهد التقن651ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناترانٌه ضٌاء جدوع حسن2597211112145021

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى565العلمًاعدادٌة النبوة للبناترغد لٌث كامل عبد الرحمن2598211112145023

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى666العلمًاعدادٌة النبوة للبناترهام عرفان خلف حمود2599211112145024

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى622العلمًاعدادٌة النبوة للبناترٌام عبد الجبار خلف صالح2600211112145026

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى466العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزهراء قاسم طاهر جاسم2601211112145030

كلٌة الزراعة/جامعة الكوفة432العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزهراء مال هللا جاسم حسن2602211112145031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء461العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب محمد قاسم حمٌد2603211112145032

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد641العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب موفق عبد علً عباس2604211112145033

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت658العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب هاشم عبود كرٌدي2605211112145034

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى582العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب ٌاسٌن خضٌر علو2606211112145035

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى601العلمًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنه رشٌد حمٌد عبد الحسٌن2607211112145037

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى476العلمًاعدادٌة النبوة للبناتسارة سمٌر حسٌن ناٌل2608211112145039

الطبً بغداد المنصور/المعهد التقن536ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتسارة عباس محمد حمه2609211112145040

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482العلمًاعدادٌة النبوة للبناتسجى حسٌن علً محمد2610211112145041

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتسمر رعد حسٌن مجٌد2611211112145044

كلٌة العلوم/جامعة بغداد595العلمًاعدادٌة النبوة للبناتسهاد عامر سعدي حمودي2612211112145046

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى465العلمًاعدادٌة النبوة للبناتشهد عبد الجبار صالح مهدي2613211112145048

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة/جامعة كربالء602العلمًاعدادٌة النبوة للبناتشهد غانم محمد حٌدر محمود2614211112145049

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت473العلمًاعدادٌة النبوة للبناتشهد محمد وهٌب وادي2615211112145050

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن459ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتشٌماء حازم هاشم علوك2616211112145051

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى599العلمًاعدادٌة النبوة للبناتعذراء سلمان محمد محمود2617211112145054

كلٌة العلوم/جامعة الكوفة548العلمًاعدادٌة النبوة للبناتعلٌاء صادق جعفر عبد االمٌر2618211112145056
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كلٌة الطب/جامعة دٌالى686العلمًاعدادٌة النبوة للبناتفاتن سلمان شدهان ابراهٌم2619211112145060

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى516العلمًاعدادٌة النبوة للبناتفرح ناظم سلمان داود2620211112145068

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن440ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتمروة صباح عبد الرزاق عباس2621211112145071

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى458العلمًاعدادٌة النبوة للبناتمروة عبد اللطٌف علً اجود2622211112145072

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى522العلمًاعدادٌة النبوة للبناتمروة قاسم محمود جاٌد2623211112145073

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499العلمًاعدادٌة النبوة للبناتمنى ٌوسف صالح سلمان2624211112145076

االداري بعقوبة/المعهد التقن430ًالعلمًاعدادٌة النبوة للبناتمها عبد الكرٌم احمد محسن2625211112145078

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى635العلمًاعدادٌة النبوة للبناتهدٌل محمود ٌاسٌن مطلك2626211112145087

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى581العلمًاعدادٌة النبوة للبناتهند جاسم محمد محسن2627211112145088

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة521العلمًاعدادٌة النبوة للبناتودٌان باسم عرنوص فدعوس2628211112145089

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى578العلمًثانوٌة الروابً للبناتافٌاء نجم عبد هللا محسن2629211112146003

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى523العلمًثانوٌة الروابً للبناتاٌمان حسون جاسم حسون2630211112146005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480العلمًثانوٌة الروابً للبناتدعاء انور نعمان رشٌد2631211112146009

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن457ًالعلمًثانوٌة الروابً للبناترحاب حسن محمود كاظم2632211112146010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة الروابً للبناترسل محمد محمود نصٌف2633211112146011

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة638العلمًثانوٌة الروابً للبناترغد كمال هادي صالح2634211112146012

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى511العلمًثانوٌة الروابً للبناترغده حكمت لطٌف جواد2635211112146013

سامراء/كلٌة العلوم التطبٌقٌة/جامعة تكرٌت553العلمًثانوٌة الروابً للبناترٌم هٌالن سعٌد مصطاف2636211112146017

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى531العلمًثانوٌة الروابً للبناتسرى هاشم محمد نصٌف2637211112146024

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن445ًالعلمًثانوٌة الروابً للبناتصفٌه احمد لطٌف محمد2638211112146025

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى655العلمًثانوٌة الروابً للبناتنور اسماعٌل هادي خلٌل2639211112146029

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًثانوٌة الروابً للبناتنور موفق مجٌد حسٌن2640211112146031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى501العلمًثانوٌة الروابً للبناتهبه طالب حسن عبد2641211112146032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك596العلمًثانوٌة الروابً للبناتهناء طالب عباس سلمان2642211112146034

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى655العلمًثانوٌة الفراقد للبناتادٌان اسماعٌل جلٌل اسماعٌل2643211112148001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت473العلمًثانوٌة الفراقد للبناتاالء باسم عبد غٌدان2644211112148002

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى651العلمًثانوٌة الفراقد للبناتانسام نبٌل جلٌل اسماعٌل2645211112148005

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًالعلمًثانوٌة الفراقد للبناتاٌناس حامد عبد حمزه2646211112148007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480العلمًثانوٌة الفراقد للبناتاٌناس هاشم محمد حسٌن2647211112148008

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى483العلمًثانوٌة الفراقد للبناترند رعد احمد مجٌد2648211112148010

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى544العلمًثانوٌة الفراقد للبناتسارة احمد داود شالل2649211112148013

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة586العلمًثانوٌة الفراقد للبناتشهد خلدون عبد االمٌر حمدي2650211112148016

زراعً موصل/المعهد التقن414ًالعلمًثانوٌة الفراقد للبناتصفا صالح الدٌن ٌوسف مشهدي2651211112148018

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى580العلمًثانوٌة الفراقد للبناتضحى اسامة ناظم ابراهٌم2652211112148019
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االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة الفراقد للبناتمٌس محمد هوٌدي محمود2653211112148021

الطبً بعقوبة/المعهد التقن499ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتاسراء خلف نجم عبد هللا2654211112151001

كلٌة الصٌدلة/جامعة تكرٌت659العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتامنة سعدي محسن عل2655211112151004ً

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك541العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتجنان خالد لطوف احمد2656211112151005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى547العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتدعاء احمد عبد جاسم2657211112151006

كلٌة التمرٌض/جامعة كركوك545العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتروٌدة سعٌد احمد اسماعٌل2658211112151008

الطبً بعقوبة/المعهد التقن655ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتسارة عربً سلمان بربوت2659211112151012ً

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى639العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتسحر مهدي ناصر حسٌن2660211112151013

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة513العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتشمس عمار عزٌز ول2661211112151015ً

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد569العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتشهد زٌاد سعٌد احمد2662211112151016

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت508العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتشهد موسى جابر رسن2663211112151017

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى619العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتشهد موفق محمد شهاب2664211112151018

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى543العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتلقاء احمد عبد جاسم2665211112151022

الطبً بعقوبة/المعهد التقن466ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتمرٌم حارث محمد جمعة2666211112151023

كلٌة هندسة النفط والمعادن/جامعة تكرٌت650العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتمنى سلمان جمعه عرب2667211112151025

زراعً موصل/المعهد التقن418ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتمنى صالح حسن رحٌم2668211112151026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتنور مصطفى غضبان كاظم2669211112151031

االداري بعقوبة/المعهد التقن430ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتهبه عبد اللطٌف احمد عل2670211112151033ً

الطبً بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًثانوٌة تل الزعتر للبناتهدى صالح حسن رحٌم2671211112151034

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد603العلمًثانوٌة زحل للبناتامل ستار عباس حسٌن2672211112156003

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة482العلمًثانوٌة زحل للبناتتبارك نصر كرٌم عبد2673211112156004

كلٌة الطب/جامعة دٌالى682العلمًثانوٌة زحل للبناترقٌه ستار عباس حسٌن2674211112156007

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة626العلمًثانوٌة زحل للبناتروال حسٌن عودة حمود2675211112156008

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى533العلمًثانوٌة زحل للبناتزهراء عبد االمٌر علً حمٌد2676211112156010

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة589العلمًثانوٌة زحل للبناتكٌمٌاء عادل علً حسن2677211112156017

كلٌة العلوم/الجامعة المستنصرٌة573العلمًثانوٌة زحل للبناتمائده عباس عبد النبً كاظم2678211112156019

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن446ًالعلمًثانوٌة زحل للبناتنرمٌن حسٌن صوٌفً احمد2679211112156022

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة518العلمًثانوٌة زحل للبناتهدى ٌاسٌن علً خٌر هللا2680211112156026

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى621العلمًثانوٌة زحل للبناتهمسة قاسم حسٌن مجٌد2681211112156027

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى629العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةزهراء قدوري صالح جمعه2682211112201001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى534العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةسهر مزهر عاصً عبٌد2683211112201003

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى566العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةمنار مجٌد المانً محل2684211112201004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى494العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةنور بشار عالوي عبد2685211112201005

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن419ًالعلمًثانوٌة االنصاري المختلطةنور حسن محمد عبد هللا2686211112201006
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االداري بعقوبة/المعهد التقن435ًالعلمًثانوٌة االنصاري المختلطةهدى علً حسٌن عل2687211112201007ً

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى588العلمًثانوٌة االنصاري المختلطةهند احمد علً عبد الرزاق2688211112201008

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةغدٌر عامر صابر حسن2689211112202007

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى463العلمًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةوفاء محً حسن محمود2690211112202008

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن461ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةاالء طه صالح خلف2691211112205002

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى514العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةتاجه حسٌن حمد سلٌمان2692211112205003

زراعً موصل/المعهد التقن406ًالعلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةسماء عبد الحمٌد ابراهٌم عسكر2693211112205007

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى609العلمًثانوٌة حمرٌن المختلطةسٌناء خزعل علً خلف2694211112205008

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى541العلمًثانوٌة النظامٌة المختلطةحنان حاتم احمد محمد2695211112206003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484العلمًثانوٌة النظامٌة المختلطةزٌنب واسع عبود كاظم2696211112206004

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى579العلمًثانوٌة النظامٌة المختلطةمروة محمد جواد عبود ٌاس2697211112206007

زراعً موصل/المعهد التقن403ًالعلمًثانوٌة النظامٌة المختلطةمها محمد موفق سمٌر2698211112206008

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة647العلمًثانوٌة البطولة المختلطةبسمة عبد هللا حسٌن مهدي2699211112208002

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًثانوٌة البطولة المختلطةرند طالب احمد جعفر2700211112208005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481العلمًثانوٌة البطولة المختلطةرٌهام مالك محمد صادق2701211112208006

بغداد باب المعظم/المعهد الطب639ًالعلمًثانوٌة البطولة المختلطةزٌنب رضا غازي عودة2702211112208009

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى516العلمًثانوٌة البطولة المختلطةسارة طالب كاظم عباس2703211112208010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460العلمًثانوٌة البطولة المختلطةشهد عباس كاظم عل2704211112208012ً

زراعً موصل/المعهد التقن411ًالعلمًثانوٌة البطولة المختلطةمروة هانً محمد علوان2705211112208014

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد580العلمًثانوٌة البطولة المختلطةندى ٌاسٌن هوبً جواد2706211112208016

زراعً موصل/المعهد التقن408ًالعلمًثانوٌة البطولة المختلطةنور علً حسٌن هادي2707211112208017

زراعً موصل/المعهد التقن415ًالعلمًثانوٌة البطولة المختلطةنور علً محجوب حسٌن2708211112208018

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى540العلمًثانوٌة السهول المختلطةشفاء لفته محمد مضعن2709211112209001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى543العلمًثانوٌة السهول المختلطةوجدان خالد هراط محمد2710211112209002

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد572العلمًثانوٌة السهول المختلطةوعود عادي حسن ذعار2711211112209003

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًاعدادٌة الطائف المختلطةمٌاسم وائل مهدي جاسم2712211112210003

اداري الموصل/المعهد التقن425ًالعلمًثانوٌة اور المختلطةاسراء فلٌح محمد خلٌل2713211112211001

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة اور المختلطةهبه عبد الكرٌم هادي جاسم2714211112211014

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل525العلمًثانوٌة المؤمون المختلطةسهى محمود ذٌبان خطٌب2715211112212004

الطبً بعقوبة/المعهد التقن482ًالعلمًثانوٌة المؤمون المختلطةفرح عباس دهام عبد2716211112212006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450العلمًثانوٌة المؤمون المختلطةلمى ابراهٌم جاسم محمد2717211112212007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492العلمًثانوٌة المؤمون المختلطةلمى فائز احمد حسٌن2718211112212008

زراعً موصل/المعهد التقن403ًالعلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةتاره ٌحٌى بهرام مراد2719211112216004

(صالح الدٌن)التكنلوجً الدور /المعهد التقن455ًالعلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةدٌنا ثامر عباس نجم2720211112216005
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(صالح الدٌن)التكنلوجً الدور /المعهد التقن489ًالعلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةسعاد جبار كاظم شرٌف2721211112216006

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى530العلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةمنى عادل حٌدر شكر2722211112216008

االداري النجف/المعهد التقن356ًالعلمًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةهٌرو كنعان ابراهٌم ٌحٌى2723211112216010

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة526العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةاعتماد فاضل عباس خلف2724211112223001

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة532العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةاٌات حمٌد عبٌد عباس2725211112223002

كلٌة الهندسة/جامعة بغداد656العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةزٌنب برهان احمد جاسم2726211112223005

كلٌة الهندسة/الجامعة المستنصرٌة629العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةسارة صالح مهدي عبٌد2727211112223007

كلٌة الطب/جامعة دٌالى682العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةفاطمة ثائر مهدي حسن2728211112223009

كلٌة التربٌة/جامعة القادسٌة509العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةفاطمة عبٌد صابر حسٌن2729211112223010

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى544العلمًثانوٌة الٌازجً المختلطةفاطمة محمد حسن محمود2730211112223011

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى483العلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاالء عباس محمد حمٌد2731211112224001

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةحنان قاسم خلٌل ابراهٌم2732211112224003

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةسهٌلة علً حمٌد سالم2733211112224004

زراعً موصل/المعهد التقن407ًالعلمًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةشذى عبد الرزاق حمٌد سالم2734211112224005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى555العلمًثانوٌة المحسن المختلطةاالء جالل عبد هللا خالد2735211112225002

كلٌة الطب/جامعة دٌالى690العلمًثانوٌة المحسن المختلطةبتول علً جواد كاظم2736211112225004

اداري نٌنوى/المعهد التقن395ًالعلمًثانوٌة المحسن المختلطةراوٌه علً حسٌن علوان2737211112225005

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى605العلمًثانوٌة المحسن المختلطةسمر شامل عباس مصطاف2738211112225007

كلٌة الهندسة/جامعة دٌالى620العلمًثانوٌة المحسن المختلطةغادة علً حسٌن لطٌف2739211112225009

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد577العلمًثانوٌة المحسن المختلطةمرٌم عواد حسٌن صالح2740211112225010

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد628العلمًثانوٌة المحسن المختلطةوفٌقة مزهر عبود سلمان2741211112225014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةاطٌاف فاضل عباس عوٌد2742211112226003

كلٌة العلوم/جامعة دٌالى552العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةانسام خالد لطٌف حمادي2743211112226005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةاٌالف ابراهٌم جٌاد خلف2744211112226006

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى603العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةختام عبد الكرٌم اسماعٌل حسٌن2745211112226008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةدعاء ناظم غنً حمٌد2746211112226009

كلٌة الطب البٌطري/جامعة دٌالى608العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةرانٌة عدوان صبار عبد2747211112226010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةسهر جمٌل لطٌف جاسم2748211112226012

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى460العلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةفاطمة ثائر لطٌف احمد2749211112226014

زراعً موصل/المعهد التقن412ًالعلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةندى سطوان صبار عبد2750211112226015

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن458ًالعلمًاعدادٌة المتنبً المختلطةهناء غازي حسٌن جاسم2751211112226017

االداري النجف/المعهد التقن371ًالعلمًثانوٌة بردى المختلطةاجٌن جالل والً فتح2752211112229001ً

كلٌة هندسة الخوارزمً/جامعة بغداد647العلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةاطٌاف حازم ناٌف داود2753211112231001

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى517العلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةرسل عبد الوهاب تركً حطحوط2754211112231003
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االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةرفل عبد الوهاب تركً حطحوط2755211112231004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478العلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةرقٌه دحام علً حسٌن2756211112231005

االداري بعقوبة/المعهد التقن436ًالعلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةزٌنب قاسم سلٌمان شوٌش2757211112231006

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة563العلمًثانوٌة احمد شوقً المختلطةساره نصٌف جاسم محمد2758211112231007

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل427العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةابتهال ابراهٌم خلف سلطان2759211112232001

التكنلوجً االنبار/المعهد التقن445ًالعلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاسماء خمٌس راضً خلف2760211112232003

الطبً بعقوبة/المعهد التقن477ًالعلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاسٌا محمود فرحان صالح2761211112232004

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد562العلمًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةشهد سامً محسن ٌعكوب2762211112232009

الطبً بعقوبة/المعهد التقن475ًالعلمًثانوٌة االمامة المختلطةدعاء حبٌب ابراهٌم عل2763211112235001ً

كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل430العلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتابرار عصام عبد الجبار عطٌه2764211112290002

هندسة الموارد المائٌة/جامعة الموصل600العلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناترإى ازاد علً ابراهٌم2765211112290012

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن448ًالعلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتشٌماء ازاد علً حسٌن2766211112290017

االداري الكوت/المعهد التقن429ًالعلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتكازٌن صالح هادي عبد النب2767211112290018ً

كلٌة التربٌة ابن الهٌثم/جامعة بغداد562العلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتلورا كرم علً محمد2768211112290020

كلٌة العلوم/جامعة النهرٌن578العلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتنور حسن جمعه محمد عل2769211112290024ً

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن441ًالعلمًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتنٌكار علً احسان كمر عل2770211112290025ً

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتآٌة سالم علً ابراهٌم2771211112291004

التكنلوجً القادسٌة/المعهد التقن413ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتاسراء خلٌل حسٌن عباس2772211112291006

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى512العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتاسٌل علً شاكر محمود2773211112291010

الزراعً الكوفة/المعهد التقن384ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتدعاء ٌاسٌن خلٌل شكٌر2774211112291021

كلٌة التربٌة الرازي/جامعة دٌالى515العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناترحاب حسن حمٌد رشٌد2775211112291025

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناترهام حقً اسماعٌل قدوري2776211112291027

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن441ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتزمن صادق جاسم كاظم2777211112291030

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتزٌنب حاتم حٌدر محسن2778211112291032

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى459العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتسعاد رحٌم حسونً جواد2779211112291038

االداري بعقوبة/المعهد التقن433ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتضحى بكر صالح حمادي2780211112291053

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتعلٌاء جمٌل محمود حسن2781211112291058

زراعً موصل/المعهد التقن400ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتفاطمه هاشم حمٌد مجٌد2782211112291063

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن454ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتفرح خضٌر عباس جواد2783211112291064

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى460العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتمٌس عصام عبد الستار حسٌن2784211112291076

الموصل/الكلٌة التقنٌة585العلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتنبؤ علً احمد خلف2785211112291079

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتنور حسٌن علوان حسن2786211112291084

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى474العلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتازهار راسم حمود شاط2787211112292002ً

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى463العلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتافراح عباس عبد الرحمن عل2788211112292005ً
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االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتاٌمان لبٌب عباس موسى2789211112292009

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن451ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناترإى غانم عزت مهدي2790211112292018

زراعً موصل/المعهد التقن402ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناترهام امٌن فرحان عباس2791211112292021

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن449ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناترواء علً حمٌد عل2792211112292023ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488العلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتساره طالل امٌن حبٌب2793211112292026

التكنلوجً بابل/المعهد التقن447ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتسماح نوري خزعل شبٌب2794211112292031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503العلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتسهاد عماد بصٌر جسام2795211112292032

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتهدٌل عبد الرزاق حسن احمد2796211112292045

التكنلوجً بعقوبة/المعهد التقن455ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتاحالم ٌاس خضٌر مول2797211112293001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى469العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتاٌمان داود خلف محل2798211112293002

زراعً موصل/المعهد التقن398ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتحال هادي ٌحٌى حسن2799211112293003

الطبً بعقوبة/المعهد التقن462ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتحٌاة كرٌم عباس فرٌح2800211112293004

الطبً بعقوبة/المعهد التقن503ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناترنا خالد محمود خلف2801211112293005

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناترٌهام حسٌن علً محمد2802211112293006

بغداد/الكلٌة التقنٌة598العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتشهد صادق جعفر صالح2803211112293011

كلٌة التمرٌض/جامعة بغداد560العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتغفران جاسم محمد حسٌن2804211112293014

كلٌة العلوم للبنات/جامعة بغداد550العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتلبوة جمال امٌر عل2805211112293015ً

كلٌة التمرٌض/جامعة الموصل503العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتمرٌم عبد الزهرة علً الٌاس2806211112293017

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى468العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتمرٌم ناظم مولود عزٌمة2807211112293018

هندسة السٌطرة والنظم/الجامعة التكنلوجٌة627العلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتنور اٌاد جلٌل عبد الستار2808211112293019

التكنلوجً الموصل/المعهد التقن437ًالعلمًثانوٌة بنت العراق المسائٌة للبناتنورس غازي هٌل حومد2809211112293020

الرصافة/معهد االدارة461العلمًالخارجٌاترإى خالد سالم عبد2810211112401005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى548العلمًالخارجٌاتزٌنب كاظم حسن نحش2811211112401009

اداري نٌنوى/المعهد التقن408ًالعلمًالخارجٌاتسالً عزاوي كاظم داود2812211112401011

كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى482العلمًالخارجٌاتعبٌر معتز عبد حسن2813211112401013

التكنلوجً كركوك/المعهد التقن428ًالعلمًالخارجٌاتنبراس عبد االمٌر حسٌن عل2814211112401019ً

التكنلوجً النجف/المعهد التقن446ًالعلمًالخارجٌاتهدى شاكر احمد شكر2815211112401022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد جمعه ذٌاب حسن2816211121001006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌناحمد صادق جعفر تمر2817211121001008

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة442األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنالحكم سمٌر عبد الجبار رحٌم2818211121001014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنبالل محمود سلمان داود2819211121001019

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحسن قحطان حسن عل2820211121001023ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنحٌدر احمد سعدون خلٌل2821211121001030

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنزٌاد اسماعٌل سلطان سبت2822211121001036ً
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الرصافة/معهد االدارة428األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعثمان غزوان باقر منصور2823211121001053

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعقٌل حسٌن فرج عوده2824211121001055

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعلً حمٌد محمد محمود2825211121001058

االداري الحوٌجة/المعهد التقن372ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعلً نصٌر نصرت كاظم2826211121001064

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة498األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعلً نصٌف كاظم محٌسن2827211121001065

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنعمر علً حسٌن عل2828211121001068ً

االداري بابل/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنغزوان محمود سلمان خمٌس2829211121001070

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنكاظم محمد حسٌن حمزه2830211121001071

االداري الحوٌجة/المعهد التقن370ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمد خالد علٌوي مطلك2831211121001075

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمد مزبان ابراهٌم جمٌل2832211121001081

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت460األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمحمود شكر محمود حزوم2833211121001084

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل463األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى صباح صالح مصلح2834211121001090

الرصافة/معهد االدارة452األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمصطفى مهدي رشٌد حمٌد2835211121001092

اداري الموصل/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنمقداد جواد كاظم حسن2836211121001093

الرصافة/معهد االدارة434األدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌننهاد احمد قاسم محمد2837211121001097

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة ابً حنٌفة النعمان للبنٌنهاشم حافظ اسماعٌل محمود2838211121001099

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنابراهٌم خضٌر عبد الجبار محمد2839211121002002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى542األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌناحمد قاسم سبتً كاظم2840211121002016

كلٌة اللغات/جامعة بغداد528األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنازاد شمه قمر نورة2841211121002021

اداب قسم االثار/جامعة بغداد470األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنازهر سعد هٌالن غٌدان2842211121002022

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد525األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنالحكم حكمت خلف احمد2843211121002026

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنانور محمد حسٌن كاظم2844211121002029

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌناٌهاب عبد الكرٌم شاكر محمود2845211121002034

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى522األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنبراء طه ابراهٌم جواد2846211121002038

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسام اسماعٌل ابراهٌم علوان2847211121002044

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسن علً حسن عبد2848211121002046

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن عباس مجٌد احمد2849211121002051

التقنً بغداد/معهد االدارة445األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنحسٌن مقبل خلٌفه كاظم2850211121002055

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة498األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنحٌدر راسم عبود وندي2851211121002059

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى534األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنذو الفقار علً هاشم علوان2852211121002068

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى514األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنرامً نعمة محمود احمد2853211121002071

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنسالم جاسم حمٌد خضٌر2854211121002074

االداري الحوٌجة/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنسعدي رعد حمزه علوان2855211121002076

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنصالح حسٌن مهدي سلمان2856211121002086
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االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد هللا خطاب بكر محمد2857211121002098

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد هللا محمد صالح عبد اللطٌف محمد صالح2858211121002099

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعبد المهٌمن ستار عبد الجبار عبد2859211121002100

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى522األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً رٌاض جعفر مجٌد2860211121002112

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً سعد طاهر حسٌن2861211121002113

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون451األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً سعٌد محسن داود2862211121002114

التقنً بغداد/معهد االدارة425األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً عبد الرزاق محمود خضٌر2863211121002122

كلٌة العلوم السٌاسٌة/الجامعة المستنصرٌة521األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً محمد صاحب فاضل2864211121002128

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة تكرٌت475األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعلً محمود ضاري عبود2865211121002130

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنعمر فوزي برجس شهاب2866211121002137

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى469األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنغازي علً غازي خلف2867211121002139

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنفرقان احمد فإاد فاروق حسٌن2868211121002142

االداري المسٌب/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنقاسم محمد هادي عبد2869211121002144

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمازن جاسم حسٌن مهدي2870211121002148

كلٌة الفنون التطبٌقٌة/هٌئة التعلٌم التقن474ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد جاسم محمد عبود2871211121002155

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد رحٌم تركان سهٌل2872211121002159

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد533األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمحمد كرٌم حمادي جواد2873211121002167

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت466األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمعتز محمود مجٌد مصطاف2874211121002188

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة483األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنمنتظر عبد الرسول كاظم حسون2875211121002189

االداري الصوٌرة/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنوسام عدنان سرحان عل2876211121002205ً

اداب قسم الفلسفة/جامعة الكوفة460األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنٌوسف حسٌن وهٌب عاٌز2877211121002213

كلٌة التربٌة القائم/جامعة االنبار465األدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنٌوسف مسعود عبد الحسن هتو2878211121002214

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة الخالص للبنٌنٌوسف ولٌد كرٌم محمد2879211121002216

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناسامة محمد علً صالح2880211121003003

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌناٌهاب ولٌد عباس حسٌن2881211121003005

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنبرزان ماجد حسن فلٌح2882211121003006

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحسن محمد ورد هجول2883211121003007

كلٌة االداب/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنحسٌن جبار ٌعكوب عباس2884211121003008

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنسٌف جعفر عاشور رسن2885211121003012

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعلً سلمان جاسم محمد2886211121003021

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعلً عباس فاضل جواد2887211121003022

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنعلً مهدي صالح مهدي2888211121003024

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنفاضل فخري شنٌشل فلٌح2889211121003026

الرصافة/معهد االدارة428األدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمازن عواد جاسم كاظم2890211121003027
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االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة الشرٌف الرضً للبنٌنمحمد جمال عباس حسٌن2891211121003030

الرصافة/معهد االدارة437األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنابراهٌم خالد لطٌف ابراهٌم2892211121004001

الرصافة/معهد االدارة448األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد عبد المنعم طه كاظم2893211121004004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناحمد مثنى علً حسن2894211121004007

كلٌة االثار/جامعة الموصل427األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌناوس طالل حسٌن محمد2895211121004011

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحسٌن عبد الكرٌم ابراهٌم كمر2896211121004021

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحمزه محمد راضً كاظم2897211121004023

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنحٌدر فهد اسد محمد2898211121004025

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنرامً جواد كاظم جباره2899211121004031

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت426األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنزٌاد خلف عزٌز عل2900211121004032ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن378ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعادل عبد الكرٌم صالح صاف2901211121004035ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعثمان حسٌب محمود جاسم2902211121004041

اداري نٌنوى/المعهد التقن384ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً جاسم نصٌف فلٌح2903211121004046

الرصافة/معهد االدارة435األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً جهاد حسٌن كاظم2904211121004048

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً رشٌد مصطاف جاسم2905211121004053

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً عدنان ستار فتاح2906211121004057

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعلً محمد بالل عباس2907211121004059

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمار عبد الحكٌم زكً مهدي2908211121004062

الرصافة/معهد االدارة439األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر احمد جاسم زٌدان2909211121004063

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر ضٌاء جواد جاسم2910211121004066

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنعمر عبد الرحمن محمود خمٌس2911211121004067

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد جاسم محمد حمٌد2912211121004074

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى495األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمحمد عبد الكرٌم محمد سرحان2913211121004078

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى حسٌن سرحان حمود2914211121004083

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنمصطفى محمد عبد الكرٌم عطٌة2915211121004088

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت435األدبًاعدادٌة المركزٌة للبنٌنٌاسر محمد جبار احمد2916211121004092

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت454األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنأحمد ولٌد عبد هللا محسن2917211121005004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌناحمد ابراهٌم مهدي خلف2918211121005008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنبارق أبراهٌم رحٌم صالح2919211121005017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى542األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنثامر علً مهدي خمٌس2920211121005020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنجعفر موسى مغٌر جاسم2921211121005021

التقنً بغداد/معهد االدارة429األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنحاتم خالد أبراهٌم احمد2922211121005022

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنحسٌن سعدي شهاب أحمد2923211121005027

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة512األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنرائد وسمً علٌوي عائد2924211121005035
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى519األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنرضوان علً حاتم شمس2925211121005037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنسراج الدٌن خلٌل محمود صالح2926211121005038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنسعدون كرٌم عبد علً عبد الحسن2927211121005039

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنعالء أحمد عدنان عل2928211121005045ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنعالء مجول حمٌد زٌدان2929211121005046

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنعلً حامد شرقً شدٌد2930211121005047

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة476األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنغٌث رعد سعد عاشور2931211121005058

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد جاسم رشٌد جنٌد2932211121005064

التقنً بغداد/معهد االدارة438األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد رمضان محمود عبد2933211121005065

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمحمد عبد الكرٌم أحمد حمود2934211121005068

كلٌة االثار/جامعة الموصل427األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمروان صالح ابراهٌم حسٌن2935211121005069

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى عبد الرزاق ابراهٌم محمد2936211121005075

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمصطفى عبود شاكر محمد2937211121005076

الرصافة/معهد االدارة451األدبًاعدادٌة المعارف للبنٌنمهند حسن جالب راشد2938211121005080

كلٌة االداب/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌناحمد عادل عبد الكاظم عٌسى2939211121006003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌناسامه صالح صبري حسن2940211121006004

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنبهاء حمودي مزهر عبود2941211121006005

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنحسٌن حمٌد حسٌن احمد2942211121006007

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنحٌدر خالد احمد عالوي2943211121006008

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنحٌدر علً عبد الحسٌن هان2944211121006009ً

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنرامً مصطفى ابراهٌم مك2945211121006010ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن391ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنسٌف ماهر حسٌن طه2946211121006012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنعامر عبد الرحمن جاسم محمد2947211121006013

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنعبد هللا نبهان حمادي سمٌر2948211121006014

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنعلً سعٌد زٌدان خلف2949211121006016

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنفرقد هادي رعٌد دواي2950211121006017

االداري الحوٌجة/المعهد التقن380ًاألدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنمحمد صباح اٌوب ٌوسف2951211121006019

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل499األدبًثانوٌة الحسن بن علً للبنٌنمصطفى محمد حمٌد مجٌد2952211121006023

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد تركً حمدان عل2953211121007003ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌناحمد كامل حومد خمٌس2954211121007007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنانور محمود حسٌن عاكول2955211121007012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحاتم كرٌم ابراهٌم عل2956211121007013ً

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة511األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحسام عبد السادة حسٌن عل2957211121007016ً

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحسن راشد محمود رحٌم2958211121007018
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كلٌة الحقوق/جامعة الموصل469األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنحٌدر رحٌم خلف امسٌر2959211121007025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنسرمد اٌاد عبعوب احمد2960211121007032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنصادق جعفر صادق مهدي2961211121007040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعبد هللا سلمان كرٌم محمد2962211121007045

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعالء غشٌم ناصر جامل2963211121007047

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً ثامر عطوان كاه2964211121007048ً

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة450األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً جلٌل ابراهٌم برٌسم2965211121007049

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً حسٌن ابراهٌم ٌدام2966211121007050

االداري بعقوبة/المعهد التقن465ًاألدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنعلً فاهم احمد جٌاد2967211121007054

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنغٌث عدنان عبد اللطٌف جاسم2968211121007060

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة509األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنقاسم ابراهٌم حسٌن درع2969211121007063ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنكاظم عدنان علً حسٌن2970211121007064

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنلٌث عدنان عبد اللطٌف جاسم2971211121007065

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى541األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمالك علً سلمان طراد2972211121007067

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمثنى لطٌف علوي منصور2973211121007068

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت458األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمحمد طارق اكرام محمد2974211121007070

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة495األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمرتضى قٌس عثمان مصطفى2975211121007077

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى اٌاد رجب عبد الحمٌد2976211121007079

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمصطفى قٌس عثمان مصطفى2977211121007082

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل470األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنمنتظر حمٌد علً سلمان2978211121007085

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنهشام احمد مجٌد حسٌن2979211121007087

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنولٌد خالد علٌوي ناصر2980211121007090

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة504األدبًاعدادٌة بلدروز للبنٌنٌوسف كاظم محمد خمٌس2981211121007092

االداري النجف/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌناحمد خضٌر عباس رضا2982211121008002

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌناحمد عبد الواحد سعود نجم2983211121008004

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌناحمد ولٌد فرج محمد2984211121008005

اداب قسم الفلسفة/جامعة بغداد471األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌناٌوب محمد حسن محمد2985211121008006

الرصافة/معهد االدارة456األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنبسام موسى عٌدان مطر2986211121008008

اداري نٌنوى/المعهد التقن388ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنجاسم حسٌن ابراهٌم ٌوسف2987211121008009

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنحسٌن محسن سلمان سعٌد2988211121008012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنحمزة عدنان مهدي علوي2989211121008013

االداري الحوٌجة/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنسٌف هاشم محمد شبٌب2990211121008018

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنعلً حسٌن كاظم محسن2991211121008024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنعلً حسٌن نعٌمة مطر2992211121008025
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االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنعلً هاشم محمد شبٌب2993211121008027

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة457األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنلٌث محمد ذٌاب فلٌح2994211121008028

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنماهر ساهر جاسم برغوث2995211121008031

االداري المسٌب/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد حاتم محٌسن عل2996211121008032ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمحمد حسن علوان علٌوي2997211121008033

الرصافة/معهد االدارة441األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمصطفى علً هندي خلف2998211121008037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة بنً سعد للبنٌنمهند نجم عبد كعٌد2999211121008040

االداري بعقوبة/المعهد التقن464ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنابراهٌم صالح ابراهٌم اسماعٌل3000211121009001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد حسن فاضل ابراهٌم3001211121009003

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد محمد عزٌز محمد3002211121009011

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌناحمد محمود محمد شكر3003211121009012

كلٌة االثار/جامعة الموصل433األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌناسامة قحطان ٌاسٌن اسماعٌل3004211121009014

االداري كركوك/المعهد التقن421ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنحسن سعدون نافع غفور3005211121009021

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنحسٌن عدنان صالح ابراهٌم3006211121009022

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة514األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنحمزة شاكر محمود رحٌم3007211121009023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنرعد عبد المجٌد عبد هللا محمد3008211121009027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة تكرٌت490األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسعد صالح عبد هللا خلف3009211121009029

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة492األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسفٌان محمود ابراهٌم محمد3010211121009032

الرصافة/معهد االدارة445األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنسنان احمد خلٌل خورشٌد3011211121009036

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنصاحب فاضل محمد حمد3012211121009039

كلٌة االثار/جامعة الموصل456األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنصفاء صالح صعب نائل3013211121009041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنضٌف حامد محمود فارس3014211121009042

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعادل سعٌد عبود حسون3015211121009043

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل532األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعبد العزٌز جالل عبد الحمٌد حسٌن3016211121009048

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعبد هللا شكور قادر ابراهٌم3017211121009050

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعبد هللا عمر عبد هللا صالح3018211121009051

االداري كركوك/المعهد التقن420ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعلً حسٌن هللا بخش عل3019211121009056ً

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل446األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعلً صالح عباس عل3020211121009057ً

كلٌة االثار/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعمر رائد مولود باشا3021211121009062

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت479األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنعمر علً زٌدان عل3022211121009066ً

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد سالم سمٌن جلٌل3023211121009072

كلٌة االداب/جامعة بغداد499األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد شكر اسماعٌل عبد هللا3024211121009074

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد عالء محمد ابراهٌم3025211121009075

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت473األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمحمد محمود طه ٌاسٌن3026211121009078
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االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمروان عداي جاسم هٌل3027211121009080

كلٌة االثار/جامعة الموصل446األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمصطفى عبد الصمد عبد الستار جاسم3028211121009085

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمعاذ علً عباس صالح3029211121009088

كلٌة اللغات/جامعة بغداد554األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنمهند برهان حسن صالح3030211121009091

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل446األدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌننوفل سمٌر قاسم عاٌز3031211121009093

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة جلوالء للبنٌنٌاسر عدنان علً عبد هللا3032211121009100

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى561األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌناحمد عزٌز عبد الكرٌم جاسم3033211121010003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى536األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌناسماعٌل ابراهٌم شاكر محمود3034211121010006

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنبكر مبدر كامل خضٌر3035211121010007

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنحسٌن سبتً جمعة سعٌد3036211121010010

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت420األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنسامر حكٌم حسن عبد3037211121010012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى574األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعبد المهٌمن طلب جعفر مهدي3038211121010014

اداري الموصل/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعالء خلٌل هادي خلٌل3039211121010015

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعلً عدنان علً كاظم3040211121010019

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعماد مجٌد بدر نوار3041211121010023

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنعمر عبد العزٌز عبد هللا عباس3042211121010025

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمحمد احمد محمد عزٌز3043211121010027

كلٌة االداب/جامعة الموصل457األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمحمد صباح محمد شكر3044211121010030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمروان عادل صالح سلمان3045211121010033

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمسلم قاسم محمد مجٌد3046211121010034

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمصطفى فاٌق خلف عل3047211121010036ً

كلٌة االثار/جامعة الموصل452األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنمضر عمران حسٌن حمه3048211121010038

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنهشام جاسم محمد مهدي3049211121010039

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنوسام احمد ابراهٌم شلتاغ3050211121010040

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنوسام محمد صالح خمٌس3051211121010042

االداري الحوٌجة/المعهد التقن391ًاألدبًاعدادٌة جمال عبد الناصر للبنٌنوضاح نزٌه جاسم عل3052211121010043ً

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد فاضل عباس وٌس مراد3053211121011004

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌناحمد فرج كرٌم سعٌد3054211121011005

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنبلند كامل نجم حسٌن3055211121011010

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة494األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحسٌن عبد هللا الٌاس عباس3056211121011014

كلٌة القانون/جامعة كركوك546األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحمزه سعدون علً محمد3057211121011017

الرصافة/معهد االدارة429األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحٌدر احمد خورشٌد عبد اللطٌف3058211121011019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى547األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحٌدر جبار حمه خان باوه3059211121011021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنحٌدر خالد محمد ابراهٌم3060211121011023
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كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة507األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنطارق عزٌز علً حسن3061211121011037

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً مهدي خسرو حٌدر3062211121011048

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعلً هالل علً حمودي3063211121011049

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت451األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنعمر حسن محمد خسرو3064211121011052

االداري كركوك/المعهد التقن420ًاألدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد اسماعٌل ابراهٌم شاه مراد3065211121011061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد عباس مراد عٌسى3066211121011066

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمحمد فرمان شٌرزاد قادر3067211121011068

كلٌة القانون/جامعة كركوك565األدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنمصطفى نجم الدٌن فتح هللا باشا3068211121011077

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة خانقٌن للبنٌنوطبان تغلب حسن شنتاف3069211121011085

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌناحمد شهاب احمد كاظم3070211121012008

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌناحمد فتح هللا حسٌن رشٌد3071211121012011

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة468األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعبد العزٌز عبد الغفار عبد هللا حمادي3072211121012066

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعلً كامل منصور حسٌن3073211121012077

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعلً نعمان جاسم محمد3074211121012080

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى531األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنعمر كامل خلف عطٌة3075211121012086

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنفراس خالد نصٌف جاسم3076211121012091

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى553األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنقٌس كرٌم سلمان بندر3077211121012093

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى531األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمد مازن محمد عباس3078211121012112

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمد نجم عبد الباري جاسم3079211121012116

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمحمد نوري حسٌن عل3080211121012117ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة دٌالى للبنٌنمهند عذاب بخٌت جاسم3081211121012131

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌناحمد شرهان فزع سعٌد3082211121013005

االداري الصوٌرة/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌناحمد كاظم عزٌز سبت3083211121013010ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌناحمد نزار حبٌب عبد عل3084211121013013ً

كلٌة االداب/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنانس خالد عبد بخٌت3085211121013016

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى534األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌناوس متعب عبد اللطٌف ابراهٌم3086211121013018

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى599األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌناٌوب سلمان امٌل دل3087211121013019ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنبشار سامً حمٌد سبع3088211121013020

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى529األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنحمزة ثعبان عبد محٌمٌد3089211121013026

االداري المسٌب/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنطارق خلف محسن مرشد3090211121013035

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعلً غازي دروٌش حمودي3091211121013045

االداري الحوٌجة/المعهد التقن390ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعلً قاسم محمد سلمان3092211121013046

اداري نٌنوى/المعهد التقن390ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعمار عادل حسن جاسم3093211121013048

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعمر حمٌد علً ناصر3094211121013051
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االداري الصوٌرة/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعمر عبد الرحمن خلف برٌسم3095211121013053

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنعمر ناٌف مجٌد محمد3096211121013054

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد حامد احمد عبد3097211121013060

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد طارق ٌاسٌن حسٌن3098211121013062

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد عبد اللطٌف محمد سلمان3099211121013063

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل456األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد عبد الهادي حسٌن عل3100211121013064ً

االداري االنبار/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمد موزر عبد الحسٌن عمران3101211121013067

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمحمود رٌاض تحسٌن عبد الكرٌم3102211121013069

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمروان مذري عبد الكرٌم محمد3103211121013070

االداري االنبار/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى احمد حسٌن رحمن3104211121013071

اداري نٌنوى/المعهد التقن395ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى زٌدان خلف شكٌر3105211121013074

الرصافة/معهد االدارة445األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى سامً حسٌن عل3106211121013075ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى سامً طه ٌاسٌن3107211121013076

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنمصطفى هاشم نجم عبد هللا3108211121013078

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنوائل قاسم محمد سعٌد3109211121013085

االداري الحوٌجة/المعهد التقن395ًاألدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنوسام حسن هادي خمٌس3110211121013086

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة كنعان للبنٌنولٌد عبد الخالق احمد عبد3111211121013088

االداري االنبار/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناحمد علً حسٌن ابراهٌم3112211121014013

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌناٌهاب احمد خلف حمد3113211121014022

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنبشار ساٌر دوالب حمادي3114211121014026

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنبشار علً حسٌن طه3115211121014027

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنتحسٌن جواد حسٌن علوان3116211121014029

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت461األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنجاسم كاظم محمد غزال3117211121014031

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنجاسم محمد كامل حمٌد3118211121014032

االداري المسٌب/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحسن مهدي حسن داود3119211121014036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحسٌن ابراهٌم حمٌد سبت3120211121014037ً

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت463األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحسٌن ٌوسف ادرٌس هالل3121211121014043

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنحٌدر ساجد علً مصعب3122211121014045

الرصافة/معهد االدارة431األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنرائد محمد عبد محمد3123211121014048

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت468األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنسعد احمد منصور خلف3124211121014052

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى546األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنضٌاء فاضل عباس فرحان3125211121014061

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعبد هللا محمد كاظم جسام3126211121014073

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعلً ماهر محمد جاسم3127211121014088

فنون النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعلً محمد حنش خالف3128211121014089
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل482األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعمر احمد محمد كاظم3129211121014090

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنعمر اسماعٌل صالح موسى3130211121014092

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة433األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنقاسم اسعد نجرس خلف3131211121014100

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد احمد ابراهٌم حٌدر3132211121014105

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد االمٌن محمد فاضل حبٌب3133211121014107

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد ثائر عبد محسن3134211121014108

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد جالل فالح حاتم3135211121014109

االداري بعقوبة/المعهد التقن469ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد قاسم كاظم خٌون3136211121014120

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمحمد مازن خلٌل اسماعٌل3137211121014121

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمروان سمٌر خمٌس اسماعٌل3138211121014126

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى صالح ادرٌس خلٌل3139211121014136

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى صباح صالح مهدي3140211121014137

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى علً حسٌن جاسم3141211121014139

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمصطفى محمد حسون علوان3142211121014141

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة457األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنمعاد رباح صالح احمد3143211121014143

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل458األدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌننوار شالل وهٌب حسٌن3144211121014147

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة علً بن ابً طالب للبنٌنٌاسر طه كاظم خالف3145211121014154

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنجاسم حمٌد كرٌم مهدي3146211121015004

اداري نٌنوى/المعهد التقن373ًاألدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنحٌدر محمد لطٌف حسن3147211121015006

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة433األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنشهاب احمد خلف فاضل3148211121015008

التقنً بغداد/معهد االدارة453األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنعبد الكرٌم عبد الرحمن كرٌم ابراهٌم3149211121015011

االداري المسٌب/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنمحمد خضر علً هادي3150211121015021

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد518األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنهاشم عزٌز جواد مهدي3151211121015026

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة485األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌناحمد عبد االمٌر سهٌل عبٌد3152211121016003

الرصافة/معهد االدارة438األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنبشار حمٌد مهدي خماس3153211121016007

الرصافة/معهد االدارة451األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمحمد اسماعٌل خلٌل مهدي3154211121016020

اداب قسم االثار/جامعة بغداد470األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمرتضى امٌن اسماعٌل سلمان3155211121016022

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة508األدبًثانوٌة ابن الهٌثم للبنٌنمسلم ابراهٌم علً تاٌه3156211121016023

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌناحمد نزار حامد خلٌل3157211121017009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنانس عدي وهٌب احمد3158211121017011

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنبراء ضٌاء شاكر محمود3159211121017014

االداري الحوٌجة/المعهد التقن384ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحسن موسى عبد الحسن هتو3160211121017016

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحسٌن ناصر ظاهر حسن3161211121017018

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحسٌن ٌاس خضٌر عباس3162211121017019
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كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحمزه خلٌل احمد خمٌس3163211121017020

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنحٌدر حسٌن علً محمد3164211121017022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنخضر هزبر حٌدر حسٌن3165211121017024

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة500األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنسالم ناجً احمد جاسم3166211121017029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنسٌف مهند صبحً خلف3167211121017031

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعلً ستار سالم محمد3168211121017044

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعلً عٌاده محمد جاسم3169211121017047

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنعلً محمد طعمه احمد3170211121017049

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد ثاٌر فاضل جسام3171211121017058

االداري الحوٌجة/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد فاضل ٌاس هادي3172211121017061

الرصافة/معهد االدارة435األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد مإٌد محمد احمد3173211121017063

االداري الحوٌجة/المعهد التقن391ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد موزر حٌدر حسٌن3174211121017064

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمحمد ناظم عبد الرحمن احمد3175211121017065

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمروان حمٌد ٌاس عادي3176211121017067

االداري المسٌب/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌنمنصور جواد كاظم شاكر3177211121017074

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة اسد هللا للبنٌننهاد عامر صبحً خلف3178211121017078

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌناحمد حسٌن غازي زٌدان3179211121018004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌناركان جبار محمد كرٌم3180211121018007

التقنً بغداد/معهد االدارة426األدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنسجاد احمد علوان لفته3181211121018021

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنسعد غضبان عبد الرحمن محمد3182211121018023

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنعلً رضا خلف شرج3183211121018034ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن391ًاألدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمحمد حسٌن حسن جمعه3184211121018044

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنمهند ناجح علً جاسم3185211121018054

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد525األدبًاعدادٌة عبد المحسن الكاظمً للبنٌنٌحٌى عباس محمد كاظم3186211121018057

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487األدبًثانوٌة التضامن للبنٌناحمد اٌاد شهاب احمد3187211121019001

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة436األدبًثانوٌة التضامن للبنٌناحمد غالب حسن شدٌد3188211121019003

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنحسن علً جاسم محمد3189211121019007

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًثانوٌة التضامن للبنٌنحٌدر مطهر عباس حسٌن3190211121019009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنرٌاض مزهر عٌدان علوان3191211121019010

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنصدام غضبان محمد كاظم3192211121019014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنغٌث طه رحٌم احمد3193211121019034

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنغٌث ناظم عبود سبع3194211121019035

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة التضامن للبنٌنفإاد قحطان سلمان خلف3195211121019036

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة التضامن للبنٌنقاسم زٌد مالك احمد3196211121019038
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنكمال صبار برٌسم عاٌش3197211121019040

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة التضامن للبنٌنمحمد عبد الواحد مهدي صالح3198211121019043

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنمٌالد كاظم عبود سبع3199211121019046

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة التضامن للبنٌنولٌد طالل خمٌس حسٌن3200211121019049

الرصافة/معهد االدارة435األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنانور ثامر محمد ابراهٌم3201211121021002

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة482األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنسٌف طاهر محمود كاظم3202211121021007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة تكرٌت546األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنطه زهٌر محمد صالح ابراهٌم3203211121021008

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة475األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنعباس فاضل حسٌن علوان3204211121021009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنكنعان عبد الحكٌم عبد الرحمن ابراهٌم3205211121021014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنمحمد احمد محمد مصطفى3206211121021016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنمحمد جاسم عبد الجبار ابراهٌم3207211121021017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنمروان اسامه صٌهود محمود3208211121021018

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌناحمد عبد السالم رسول شبٌب3209211121022005

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌناوس عادل اسماعٌل ابراهٌم3210211121022009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌناٌهاب طه ابراهٌم محمد3211211121022010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنحسٌن هاشم محمود محً الدٌن3212211121022016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنحٌدر عبد العلٌم محمد جلٌل3213211121022018

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة457األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنسعد ناظم محمد حسٌن3214211121022020

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت493األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنصفاء فرهود ابراهٌم كاظم3215211121022023

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة438األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعباس سامً شوكت الٌاس3216211121022025

التقنً بغداد/معهد االدارة437األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعبد الهادي عدنان عباس سهر3217211121022026

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة503األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعدنان عاصً خلف حسن3218211121022027

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة502األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً جبار صبر لفته3219211121022028

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل437األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً جلٌل اسماعٌل احمد3220211121022029

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت464األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً عبد الناصر عبد هللا قادر3221211121022033

قسم القانون/كلٌة القانون/جامعة تكرٌت529األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعلً ناصح اسماعٌل رحمن3222211121022035

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنعمر احمد عز الدٌن عبد العزٌز3223211121022036

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنفارس مالح احمد شبٌب3224211121022039

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة497األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمحمد تحسٌن اسماعٌل غاٌب3225211121022043

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد470األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنمصطفى عباس فاضل سمٌن3226211121022051

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت461األدبًاعدادٌة الشهٌد خلٌل للبنٌنوسام هٌثم موفق جمال3227211121022054

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة494األدبًثانوٌة السالم للبنٌناحمد طه حمٌد حسٌن3228211121023002

اداري الموصل/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة السالم للبنٌنرعد علً كاظم فرج3229211121023012

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًثانوٌة السالم للبنٌنسفٌان ثاٌر ودود عل3230211121023013ً
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دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة470األدبًثانوٌة السالم للبنٌنطه محمد عبد الكرٌم جاسم3231211121023015

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة السالم للبنٌنعبد هللا صالح هاشم كعود3232211121023019

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت452األدبًثانوٌة السالم للبنٌنفاروق محمود حسٌن أحمد3233211121023025

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل445األدبًثانوٌة السالم للبنٌنفٌصل غازي جدوع ٌاسٌن3234211121023027

التقنً بغداد/معهد االدارة425األدبًثانوٌة السالم للبنٌنمحمد فرٌد عطا خلٌل3235211121023034

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة السالم للبنٌنٌحٌى برهان عبد الرحمن صالح3236211121023044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنحسام حسٌن نادر محمد3237211121024002

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنحسٌن علً حسٌن باش اغا3238211121024003

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنحمدي وسمً كرٌم حسٌن3239211121024004

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة472األدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنعباس قاسم جاسم محمد3240211121024008

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنعلً ابراهٌم عبد هللا جاسم3241211121024009

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنغٌث ثاٌر كامل عل3242211121024012ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنمهند اسماعٌل حسٌن دب3243211121024020ً

اداري الموصل/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة مدٌنة السالم للبنٌنٌوسف محمد كاظم جبار3244211121024022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌناحمد سلمان عبد اللطٌف عبود3245211121025002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنجاسم هاشم نصٌف جاسم3246211121025004

االداري بابل/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنحسن عواد عبد الحسٌن شناوة3247211121025006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى530األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنحسٌن علً حسٌن كاظم3248211121025008

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة463األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنرٌاض قاسم عواد راض3249211121025015ً

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة451األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنسالم محمود علوان هادي3250211121025016

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى533األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعبد هللا فرحان عباس حسن3251211121025019

كلٌة االثار/جامعة الموصل433األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعلً احمد عبد االمٌر محمود3252211121025021

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعلً احمد كاظم جواد3253211121025022

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت474األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنعلً محمد علً خلٌفة صالح3254211121025025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد524األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنغانم غافل حسن محمود3255211121025026

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنفالح حسن علً كاظم3256211121025029

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمحمد صادق موسى كاظم3257211121025034

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمحمد قحطان عبد محمد3258211121025036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمرتضى غانم احمد رشٌد3259211121025037

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنمصطفى مهدي كاظم جواد3260211121025039

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة مٌثم التمار للبنٌنهادي طالب هادي صالح3261211121025042

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌناٌاد علوان عبد النبً كاظم3262211121026014

الرصافة/معهد االدارة428األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنحٌدر حسٌن علً حسٌن3263211121026020

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة504األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنطه ٌاسٌن علً خٌر هللا3264211121026023
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االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنعباس ناظم عباس محمد3265211121026025

الرصافة/معهد االدارة448األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنفاروق ستار علً فهد3266211121026033

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل458األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنماهر عباس حسٌن علوان3267211121026037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمحمد محسن رشٌد مجٌد3268211121026046

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى536األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمصطفى صباح عباس حسن3269211121026048

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمصطفى كاظم جواد كرٌم3270211121026051

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة449األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمعتز غانم عزاوي محمد3271211121026052

الرصافة/معهد االدارة433األدبًاعدادٌة الفارابً للبنٌنمهٌمن سعدون علوان هادي3272211121026056

االداري كركوك/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنامٌر قاسم سرهنك حمٌد3273211121027003

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد541األدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنشهاب احمد حمٌد مجٌد3274211121027008

كلٌة االداب/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنضرغام عبد الواحد عبد هللا جاسم3275211121027011

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنعباس فارس زٌد عبد3276211121027014

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد456األدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنمبارك بدر شكور حمودي3277211121027022

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌننجم سامً خورشٌد محمد3278211121027028

الرصافة/معهد االدارة446األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌناحمد جاسم محمد منصور3279211121028001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌناٌمن سعٌد علً منصور3280211121028003

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنباقر جدعان عبد هللا احمد3281211121028004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنحسام هٌمتً جاسم عباس3282211121028005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنحٌدر احمد كرمش حسن3283211121028006

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة430األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنسفٌان فخري عبد الستار ندو3284211121028008

الرصافة/معهد االدارة447األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنسالم عباس عبد عطوان3285211121028009

االداري الحوٌجة/المعهد التقن389ًاألدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنعبد هللا مزهر محمد حسٌن3286211121028012

االداري االنبار/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنعالء حسٌن ابراهٌم ٌدام3287211121028013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنعلً حسٌن محمود عل3288211121028014ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنغسان رضا زٌدان خلف3289211121028016

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل479األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنمإٌد علً عبد عل3290211121028018ً

الرصافة/معهد االدارة433األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنمحمد حسن محمود عل3291211121028021ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنمصطفى جاسم محمد ارزٌج3292211121028022

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة506األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنمصطفى حسٌن علً رزٌج3293211121028025

الرصافة/معهد االدارة432األدبًثانوٌة النضال للبنٌناحمد عبد الخالق عبد الكرٌم علوان3294211121029001

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة كربالء473األدبًثانوٌة النضال للبنٌناحمد عبد الصاحب محمد جاسم3295211121029002

الرصافة/معهد االدارة454األدبًثانوٌة النضال للبنٌنحسام صبري حسن محمد3296211121029006

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة النضال للبنٌنحسنٌن عبد االمٌر علً محمد3297211121029007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة النضال للبنٌنساجد منتظر مٌثم عبد الكاظم3298211121029013
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522األدبًثانوٌة النضال للبنٌنفائق خضر متعب عباس3299211121029019

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521األدبًثانوٌة النضال للبنٌنمعتز انمار عبد االمٌر مهدي3300211121029025

اداري نٌنوى/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد جابر عباس شهاب3301211121030001

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت464األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد حسٌن ناصر حسن3302211121030003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد رحمن ابراهٌم جواد3303211121030004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة القادسٌة493األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌناحمد قحطان علوان خضٌر3304211121030006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنحسن شاكر محمود عبد3305211121030012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنحسن هادي ابراهٌم عل3306211121030013ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنسالم محمد دروٌش علوان3307211121030025

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنشاكر محمود جواد كاظم3308211121030029

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة509األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعلً صبٌح خضٌر حسن3309211121030036

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعلً مزهر اسماعٌل عامود3310211121030042

االداري بعقوبة/المعهد التقن468ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعمر عادل توماز عل3311211121030044ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل431األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنعمر عبد الرحمن عبعوب ٌاسٌن3312211121030045

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنماهر ناطق هاشم محمد3313211121030051

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد ثابت شهاب احمد3314211121030053

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى519األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد جمٌل ابراهٌم حسن3315211121030055

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد حٌدر مهدي عباس3316211121030057

اداري الموصل/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد علً سعٌد حسٌن3317211121030061

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى551األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد لٌث رحٌم فٌاض3318211121030062

كلٌة االثار/جامعة الموصل435األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد ناطق لطٌف عل3319211121030063ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمد نصٌر علً اسماعٌل3320211121030064

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمحمود شاكر محمود ابراهٌم3321211121030065

االداري كركوك/المعهد التقن422ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمدٌن ساجد عباس محمد3322211121030068

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمهدي جاسم محمد عباس3323211121030073

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنمٌثاق حامد ججون عباس3324211121030075

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنهشام محمد دروٌش علوان3325211121030077

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الوجٌهٌة للبنٌنٌاسٌن محمد خضٌر تاٌه3326211121030080

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناحمد عبد الكرٌم مرزا رشٌد3327211121031001

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت487األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناحمد مظهر ظاهر طاهر3328211121031002

االداري بابل/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنازاد باسل اكرم جواد3329211121031003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌناوس زٌد فلٌح حسن3330211121031004

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحسٌن خورشٌد حسن زغٌر3331211121031007

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد549األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحسٌن عبد الكرٌم حسٌن محمد3332211121031008
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االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحمزة رفعت منت خالد3333211121031011

كلٌة القانون/جامعة كركوك502األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنحٌدر جواد كاظم داود3334211121031012

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنذنون ابراهٌم سلٌمان رضا3335211121031015

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنسجاد مراد كاظم داود3336211121031017

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعبد المهٌمن مالك انٌس جولٌت3337211121031022

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعلً كامل خورشٌد عبد المجٌد3338211121031025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعلً كرٌم حسٌن عل3339211121031026ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنعلً مراد حسن عل3340211121031028ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة ابً الضٌفان للبنٌنمحمد عادل عبد دروٌش3341211121031034

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنابراهٌم جابر ابراهٌم موسى3342211121032001

االداري الصوٌرة/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنامٌر رٌاح فهد احمد3343211121032005

الرصافة/معهد االدارة450األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنباقر منعم وادي عل3344211121032008ً

الرصافة/معهد االدارة437األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنحسن نوح حمٌد عل3345211121032009ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنحسٌن زهٌر فهد سعٌد3346211121032010

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنحٌدر سلمان صبري سلمان3347211121032012

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنسعٌد سالم سعٌد صالح3348211121032016

االداري النجف/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنسمٌر ناجً عبد الكرٌم ول3349211121032017ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنعلً نادر سلمان موسى3350211121032022

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنكاظم حٌدر كاظم جواد3351211121032024

االداري النجف/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنكاظم علوان ناصر احمد3352211121032025

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى518األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌنكرار وصفً جابر داود3353211121032026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة ذي قار للبنٌننهاد خلف زركان فزع3354211121032032

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت472األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنابراهٌم خضٌر عباس لطٌف3355211121033001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌناٌمن جعفر داود اسماعٌل3356211121033005

كلٌة التربٌة/جامعة كركوك546األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنحردان مجبل ابراهٌم محمد3357211121033007

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنحسٌن علً خمٌس علٌوي3358211121033010

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل488األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنحسٌن علً مرتضى علوان3359211121033012

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت459األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنرٌاض خلٌل جبار سعٌد3360211121033017

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت465األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنزٌاد محمد فرج مزعل3361211121033019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعبد الخالق عباس سبع خمٌس3362211121033023

اداري الموصل/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعلً صباح غرٌب حمٌد3363211121033024

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعلً عبد هللا عمر ابراهٌم3364211121033026

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى467األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنعمر عامر ابراهٌم محمد3365211121033030

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنماهر شهاب حمد عاص3366211121033032ً
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كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت469األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمد ستار محمد حمٌد3367211121033033

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمد عضب عٌدان وهٌب3368211121033034

اداري الموصل/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمحمود عبد الباقً عبود صالح3369211121033036

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنمصطفى مإٌد عبد الوهاب عثمان3370211121033037

االداري كركوك/المعهد التقن432ًاألدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنموفق جبار فلٌح حسن3371211121033040

التقنً بغداد/معهد االدارة437األدبًاعدادٌة صدى التؤمٌم للبنٌنولٌد احمد جمعه حمادي3372211121033044

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًثانوٌة مندلً للبنٌناسعد ٌاسٌن مجٌد ٌاسٌن3373211121034002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنحسن رشٌد باشا جمشٌر3374211121034007

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًثانوٌة مندلً للبنٌنحمزة سلمان حٌدر خضر3375211121034011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنحمزة كاظم ناصر غالم3376211121034015

االداري الصوٌرة/المعهد التقن422ًاألدبًثانوٌة مندلً للبنٌنعباس علً حسن خلف3377211121034023

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة مندلً للبنٌنعالء صٌهود قدوس فنٌص3378211121034024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنعلً احمد وهاب كرٌم3379211121034025

االداري االنبار/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة مندلً للبنٌنعلً رحٌم اسعد عبد هللا3380211121034027

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنعلً صالح حسن عل3381211121034028ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنفإاد سالم رضا رشٌد3382211121034031

الرصافة/معهد االدارة435األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنكرار علً دروٌش خضر3383211121034033

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنماجد حمٌد لفته اسد3384211121034035

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنمصطفى عٌدان مصطفى جمعة3385211121034038

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنمهند سالم خلف مشخال3386211121034041

الرصافة/معهد االدارة432األدبًثانوٌة مندلً للبنٌنوسام صالح محسن دنبوس3387211121034045

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًثانوٌة الراشدٌن للبنٌنابراهٌم ٌحٌى عبد هللا شرٌده3388211121035001

الرصافة/معهد االدارة437األدبًثانوٌة الراشدٌن للبنٌناحمد ساجد اسماعٌل فرمان3389211121035002

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة الراشدٌن للبنٌنعبد هللا محمود سعٌد عبد هللا3390211121035012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة الراشدٌن للبنٌنعلً فإاد صالح حمود3391211121035018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة الجبل للبنٌناثٌر عبد الستار عبد الجبار كاظم3392211121036001

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت465األدبًثانوٌة الجبل للبنٌناحمد رحٌم صبحً عل3393211121036003ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنحسن رحٌم حسن طعمه3394211121036005

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد534األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنحسٌن محمود خلفٌه عالن3395211121036007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى538األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنحٌدر طه ٌاسٌن عبد عل3396211121036009ً

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة الجبل للبنٌنسرمد ٌوسف علً عسكر3397211121036010

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة الجبل للبنٌنسعد راضً حسن عل3398211121036012ً

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة الجبل للبنٌنسٌف نصٌف خلٌل ابراهٌم3399211121036013

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة الجبل للبنٌنعبد الخالق لفته علٌوي مراد3400211121036014
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنعبد القهار سعد محمد حاجم3401211121036016

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنعلً حسٌن علً خلٌل3402211121036017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى534األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنعلً فاضل عٌسى عرب3403211121036019

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنقحطان عباس لفته محمد3404211121036022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنمحمد حمد ابراهٌم عزٌز3405211121036024

االداري الحوٌجة/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة الجبل للبنٌنمحمد داود سلمان زٌدان3406211121036025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنمصطفى سامً شجاع عواد3407211121036026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى560األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنمصطفى عدنان جوامٌر كاظم3408211121036027

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل473األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنمصطفى فإاد احمد محمد3409211121036028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنوائل رشٌد حمٌد خلٌفه3410211121036030

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت465األدبًثانوٌة الجبل للبنٌنولٌد فاضل علً مطلك3411211121036031

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد حمٌد حسٌن عل3412211121037002ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌناحمد عبد شالش عل3413211121037004ً

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة508األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنانمار فائق عٌدان رشٌد3414211121037006

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد471األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنسعد عرار ابراهٌم شهاب3415211121037013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمحمد صالح جسام محمد3416211121037021

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمصطفى سعدي صالح عباس3417211121037025

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌنمعتز مبدر غازي صالح3418211121037026

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة459األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنآٌسن ٌوسف توفٌق شكر3419211121038001

االداري بعقوبة/المعهد التقن459ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناحمد اسماعٌل عبد محسن3420211121038002

التقنً بغداد/معهد االدارة426األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناحمد حمود علوان حمود3421211121038003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناحمد فرج مصطفى خمٌس3422211121038007

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى467األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌناسالم طه وهٌب احمد3423211121038012

االداري الحوٌجة/المعهد التقن379ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنانور شهاب احمد سلمان3424211121038015

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت454األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنانور شوكت عبد العزٌز علوان3425211121038016

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحسن خلٌفة احمد حمودي3426211121038023

اداري الموصل/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحسٌن مزهر جوٌر حمٌد3427211121038027

اداري الموصل/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحقً خلٌل ابراهٌم جمعة3428211121038028

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحمزة جمال جاسم حمودي3429211121038029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحٌدر جمعة عبد الرحمن سلمان3430211121038030

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة تكرٌت493األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحٌدر حسٌن عبود حسٌن3431211121038032

اداري الموصل/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنحٌدر عبد السالم شنٌار سعٌد3432211121038033

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنرائد خلٌل حمٌد زٌدان3433211121038036

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنزٌاد ٌاسٌن جمٌل مشاري3434211121038039
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االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنسالم اسماعٌل ابراهٌم جاسم3435211121038042

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة446األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنسمٌر طه عبود اسماعٌل3436211121038044

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعاصف محمود عسل محسن3437211121038055

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعبد السمٌع مهدي صالح قدوري3438211121038059

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعبد الهادي طاهر حسن محمد3439211121038060

الرصافة/معهد االدارة436األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعثمان رحمن خضٌر عباس3440211121038061

كلٌة االداب/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً ابراهٌم مجٌد ثابت3441211121038065

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً جسام احمد خلف3442211121038070

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً جمعة احمد داود3443211121038071

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً حسن علوان حرب3444211121038072ً

كلٌة االثار/جامعة الموصل436األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً حسٌن علً اسماعٌل3445211121038073

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً عبد هللا ذٌاب عبد3446211121038078

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً عبد هالل سلطان3447211121038079

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعلً ٌاسٌن عبد ابراهٌم3448211121038084

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعمر حمٌد عواد ربٌع3449211121038088

االداري الحوٌجة/المعهد التقن369ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعمر خلٌل ابراهٌم ٌاسٌن3450211121038089

اداري نٌنوى/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعمر عباس غضٌب عل3451211121038093ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنعمر عبد السالم علوان حسن3452211121038094

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمتعب منذر خلف ول3453211121038101ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمد حسب هللا سلمان علوان3454211121038103

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمد حمٌد زٌدان خلٌفة3455211121038105

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمد مجٌد حسٌن علوان3456211121038109

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمد محمود حسٌن عل3457211121038110ً

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل462األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمحمود احمد حمد خلف3458211121038112

اداري نٌنوى/المعهد التقن382ًاألدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمصطفى داود ٌونس داود3459211121038118

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمصطفى رمضان نجم عبد هللا3460211121038119

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت448األدبًاعدادٌة الطلع النضٌد للبنٌنمصطفى صبٌح علوان عباس3461211121038120

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى550األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌناحمد ابراهٌم حسن جواد3462211121039004

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل449األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنبالل عبد الكرٌم محمد شهاب3463211121039012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنجاسم محمد جراد حسن3464211121039013

االداري الحوٌجة/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنحافظ نصٌر سلمان عزٌز3465211121039014

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنحامد شاكر محمود شكر3466211121039015

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنحسٌن ناصر حسٌن عل3467211121039018ً

االداري كركوك/المعهد التقن423ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنداود نصٌر سلمان عزٌز3468211121039024
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كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة443األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنرعد فهمً محً مهدي3469211121039025

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنزٌاد طارق سعٌد علوان3470211121039026

اداري نٌنوى/المعهد التقن411ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنسجاد كرٌم حسٌن عل3471211121039028ً

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل463األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنصالح احمد سلٌم محمد3472211121039032

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنعبد القادر محمود صالح شهاب3473211121039038

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت463األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنعبد هللا غانم عزت مهدي3474211121039039

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنعمر عدنان محمود سلمان3475211121039046

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت469األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنماهر عامر كامل كاظم3476211121039048

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنٌاسر اسود محمد حمٌد3477211121039061

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت456األدبًثانوٌة المقدادٌة للبنٌنٌاسر كرٌم سعٌد سلمان3478211121039062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًثانوٌة القلعة للبنٌناحمد نهاد حكمت عارف3479211121040004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنحسن كامل حسن محمود3480211121040009

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة القلعة للبنٌنعلً زٌدان ٌوسف محمد3481211121040016

االداري كركوك/المعهد التقن422ًاألدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنابراهٌم ذٌاب سرحان محل3482211121041001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌناحمد ابراهٌم سبع ذٌاب3483211121041003

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنحمادي علً حمادي فٌصل3484211121041015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنحٌدر احمد هادي فاضل3485211121041017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنعلً حسن سبع ذٌاب3486211121041026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنعلً خلٌل ابراهٌم خلف3487211121041027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًثانوٌة ابن عقٌل للبنٌنمحمد جواد عوض عل3488211121041037ً

اداري الموصل/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌناحمد عبد الجبار كاظم محمد عل3489211121042002ً

اداري الموصل/المعهد التقن403ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌناحمد نعمة قدوري محمد3490211121042005

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنانس مثنى احمد مهدي3491211121042006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنحمٌد رشٌد عٌسى عباس3492211121042010

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنحٌدر حسٌن عبد الكرٌم حسٌن3493211121042011

فنون النجف/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنزكرٌا ٌحٌى عباس حسن3494211121042013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنسجاد عدنان محمد هادي صالح3495211121042014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنسٌف علً احمد حسٌن3496211121042015

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنسٌف علً جاسم جابر3497211121042016

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد564األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنعالء حسٌن محمود احمد3498211121042018

االداري النجف/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنعمر محمد عبد عطٌة3499211121042020

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنلٌث حسٌن علً محمد3500211121042021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنمحمد عبد الستار محمد حسٌن3501211121042023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنمصطفى توفٌق عبد علً حسن3502211121042024
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االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة طالب الزٌدي للبنٌنمصطفى ماجد علً نافع3503211121042025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌناحمد زٌد خلف عزاوي3504211121043010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنجمال ناصر علوان حسٌن3505211121043030

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة445األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنرمضان محسن محمد ناصر3506211121043049

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعباس تحسٌن محمود سلمان3507211121043073

اداري الموصل/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعباس جمٌل سالمه حبٌب3508211121043074

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعباس فرج عواد محمد3509211121043077

اداري الموصل/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعباس نزار سامً داود3510211121043078

االداري الحوٌجة/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعبد هللا محمود ٌحٌى محمد3511211121043090

اداري نٌنوى/المعهد التقن380ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعلً عبد علوان حسون3512211121043108

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنعمر سرحان سحاب احمد3513211121043119

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنكاظم محمود كاظم عل3514211121043129ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل434األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنلإي ستار كرٌم خماس3515211121043132

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل446األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنمازن زٌدان خلف جاسم3516211121043136

اداري الموصل/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنمحمد ابراهٌم طعمه محمد3517211121043141

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنمحمد قاسم محمد مد هللا3518211121043150

االداري كركوك/المعهد التقن421ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنمصطفى احمد سالم عل3519211121043156ً

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنمٌسرة ساجد ثامر صالح3520211121043166

كلٌة االداب/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنولٌد خالد علً محمد3521211121043176

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنومٌض باسم حمٌد طعان3522211121043177

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة زهٌر بن ابً سلمى  للبنٌنٌاسر جمعه سلمان علوان3523211121043179

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى532األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنابراهٌم منذر ابراهٌم رمٌض3524211121044001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة العدالة للبنٌناثٌر منعم وحٌد مزبان3525211121044002

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة العدالة للبنٌناحمد شهاب احمد عبود3526211121044003

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌناحمد علً محمد سبع3527211121044005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة العدالة للبنٌناراس مقصود عارف قدوري3528211121044007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنحٌدر مجٌد حمٌد ابراهٌم3529211121044009

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنخالد فارس ٌوسف احمد3530211121044010

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنزكرٌا ٌحٌى خلف عباس3531211121044012

اداري الموصل/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنزٌدون طارق ٌاسٌن احمد3532211121044014

االداري الحوٌجة/المعهد التقن378ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنعمر بكر احمد خلف3533211121044017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى546األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنعٌد بهاء سلمان خلٌفة3534211121044018

االداري االنبار/المعهد التقن412ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنفٌصل عدنان صادق احمد3535211121044020

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنمروان طالب ابراهٌم جمعة3536211121044025
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كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة497األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنمصطفى صباح نصٌف جاسم3537211121044026

االداري االنبار/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنمصطفى عبد الكرٌم ناهً خمٌس3538211121044027

االداري االنبار/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنمصطفى كامل صالح مهدي3539211121044028

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنمعتز علً حكٌم سلطان3540211121044029

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌننائل ابراهٌم عبد حمٌد3541211121044032

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت459األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنٌاسر خضٌر عباس ٌاسٌن3542211121044033

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًثانوٌة العمرانٌة المختلطةاحمد سلمان جعفر احمد3543211121045001

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًثانوٌة العمرانٌة المختلطةحٌدر حاتم محمد عودة3544211121045007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة ام قصر للبنٌنحسام صالح مهدي حسٌن3545211121047004

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت446األدبًثانوٌة ام قصر للبنٌنحسن صٌاد صالح فرج3546211121047006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًثانوٌة ام قصر للبنٌنعلً حسٌن علٌوي حسن3547211121047012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة دمشق للبنٌناحمد فٌصل محمود سلمان3548211121048001

اداري نٌنوى/المعهد التقن367ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌناحمد هٌثم عبد المنعم وهٌب3549211121048002

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌنحٌدر محمد محمود هدوش3550211121048003

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌنذر حكمت عبد المنعم وهٌب3551211121048004

اداري نٌنوى/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌنسامر شاكر حبٌب جواد3552211121048005

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنسرمد عصام عبد الواحد وهٌب3553211121048006

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة456األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنسعد رحٌم محمود ردام3554211121048007

اداري نٌنوى/المعهد التقن365ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌنعلً احمد ابراهٌم احمد3555211121048008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنلٌث عماد فائق حمد3556211121048010

االداري الصوٌرة/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة دمشق للبنٌنمحمد جاسم كاظم عبد الحسن3557211121048011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنمحمد هزبر عبد داود3558211121048013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنمصطفى نزار جبار أبراهٌم3559211121048015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى560األدبًثانوٌة دمشق للبنٌنمهند علً مجٌد محمود3560211121048016

االداري الصوٌرة/المعهد التقن415ًاألدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌناحمد حمٌد جدعان عبد3561211121049001

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌناحمد فرمان عبد الكرٌم عل3562211121049003ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌناحمد هادي عبد الوهاب احمد3563211121049004

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنامجد فإاد حمٌد حسن3564211121049006

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنباسم محمود عباس جاسم3565211121049008

التقنً بغداد/معهد االدارة438األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنحسٌن علً عبدهللا سلمان3566211121049014

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت464األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنعلً ٌونس عبدال عبد3567211121049031

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنمصطفى كاظم محمد عل3568211121049040ً

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل487األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌنمصطفى نزار حبٌب عبد عل3569211121049042ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة عمر بن عبد العزٌز للبنٌننبٌل سلمان خلٌل ابراهٌم3570211121049045
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اداري نٌنوى/المعهد التقن382ًاألدبًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنحسام الدٌن ابراهٌم ابو العٌنٌن ابراهٌم3571211121050002

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة572األدبًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنعلً حسن سلمان حسٌن3572211121050009

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة قتٌبة بن مسلم للبنٌنمحمود ابراهٌم ابو العٌنٌن ابراهٌم3573211121050016

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة حمورابً للبنٌناكرم عبد هاشم غاٌب3574211121051001

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة498األدبًثانوٌة حمورابً للبنٌنعبد هللا احمد جلوب ابراهٌم3575211121051008

اداري الموصل/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة حمورابً للبنٌنومٌض حسٌن مطلق راشد3576211121051010

كلٌة االداب/جامعة بغداد498األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌناحمد سعٌد ابراهٌم كرحوت3577211121052002

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنحسام فرج ابراهٌم حفٌف3578211121052005

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنحسٌن برزان عنتر شٌال3579211121052006

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنساجد ابراهٌم علً سبع3580211121052009

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت474األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنسالم سلطان مشهد فرحان3581211121052011

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنسمٌر تحسٌن شرٌف علوي3582211121052012

االداري االنبار/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعثمان احمد مهدي عواد3583211121052013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنعمر ماجد محمد عبد المجٌد3584211121052014

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنفالح حسن فاضل مجٌد3585211121052015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمرتضى محمد فالح حرج3586211121052017

اداري الموصل/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة االمام الزهري للبنٌنمهند ابراهٌم مهدي عواد3587211121052020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنبندر ٌعرب منهل صكر3588211121053001

االداري بعقوبة/المعهد التقن459ًاألدبًثانوٌة المدائن للبنٌنحسٌن ثاٌر سامً حمٌد3589211121053003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى547األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنعباس رعد عبد عل3590211121053006ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنعباس ناظم عبد محمد3591211121053008

االداري بعقوبة/المعهد التقن467ًاألدبًثانوٌة المدائن للبنٌنعلً خلٌل علوان حسون3592211121053009

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى467األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنعلً عدنان عبد خمٌس3593211121053011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنمسعود حسن علً مرزا3594211121053016

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنابراهٌم عبد الجبار ابراهٌم ثوٌن3595211121054001ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنابراهٌم عبد هللا خلف عٌاش3596211121054002

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌناحمد خلٌل خلف وردي3597211121054004

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌناحمد عبد الرحمن خضٌر عباس3598211121054006

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل477األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌناشرف عبد المنعم حمد حسٌن3599211121054009

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنبشٌر علً عبد هللا نجم3600211121054012

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنتمام صباح مهدي بحر3601211121054014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنثامر جنعان جندار حسن3602211121054015

التقنً بغداد/معهد االدارة425األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنجمال عٌدان ذٌاب عل3603211121054016ً

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل432األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنحسام ناظم سعدي طعمه3604211121054017

( 106 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنحسٌن حمادي صاحب ناه3605211121054018ً

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنرافد خالد عبد هللا محمد3606211121054024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنزٌاد داود سلمان عناد3607211121054025

الرصافة/معهد االدارة436األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنسالم علً عبد احمد3608211121054029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعبد الحمٌد خالد حمٌد حسن3609211121054035

االداري الحوٌجة/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعبد السالم عبد هللا محمود علوان3610211121054037

اداري الموصل/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعبد العزٌز كاظم كرٌم داهوك3611211121054039

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت477األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعالء داود سالم ٌاسٌن3612211121054042

االداري الحوٌجة/المعهد التقن382ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعلً ظاهر خلٌل بحر3613211121054045

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت466األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعمر جمٌل سلطان فاضل3614211121054049

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعمر خطاب عمران مرع3615211121054050ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنعمر محمود عبد هللا عل3616211121054051ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنمروان عدنان محً خلف3617211121054060

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة القرطبً للبنٌنٌوسف شاكر محمود عباس3618211121054076

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة حلوان للبنٌناحمد عارف محمد شهاب3619211121055007

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة466األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنانس مالك علً محمد3620211121055008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنطارق عدنان محمد امٌن3621211121055021

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة حلوان للبنٌنعدنان علً نصر الدٌن رشٌد3622211121055024

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل455األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنعلً عز الدٌن احمد ابراهٌم3623211121055027

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنلٌث احمد صالح محمد3624211121055033

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنمحمد ناظم حسٌن شهاب3625211121055043

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465األدبًثانوٌة حلوان للبنٌنٌاسر حمٌد حمودي داود3626211121055050

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌناسامة ولٌد صبحً كاظم3627211121056001

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن فاضل جواد سلٌمان3628211121056003

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنحسٌن مجٌد قاسم محمد3629211121056004

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنطه اكرم عبد هللا عباس3630211121056005

االداري بعقوبة/المعهد التقن466ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنعماد عبد الخالق كاظم صالح3631211121056006

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنمصطفى خلٌل ٌونس طالب3632211121056008

االداري المسٌب/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنمقتدى حمٌد عبد علً حسن3633211121056010

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة الصدرٌن للبنٌنٌوسف ابراهٌم عبد هللا محمود3634211121056011

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنحافظ سالم علً حسٌن3635211121057004

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنحسٌن طه عبد حسٌن3636211121057007

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت454األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنخالد مرداس صبار هاشم3637211121057009

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنشهاب طه عبد حسٌن3638211121057010
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كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة450األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنفراس عدنان محسن حمود3639211121057012

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنقتٌبة اسماعٌل خلٌل حسن3640211121057013

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنمصطفى عدنان ابراهٌم حسن3641211121057015

الرصافة/معهد االدارة435األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنحسام سعد هادي احمد3642211121058012

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنرائد عامر كامل عٌدان3643211121058016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنسٌف عماد زكً عبد الرحمن3644211121058020

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنعبد الحمٌد تركً طه حرٌم3645211121058022

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت444األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنعدنان قحطان كرٌم مبارك3646211121058026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنعلً مالك مهدي جاسم3647211121058030

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمحمد عٌسى عبد االمٌر مشخال3648211121058043

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل436األدبًثانوٌة بالط الشهداء للبنٌنمصطفى صالح حسن عل3649211121058048ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن376ًاألدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنادهم صالح احمد سعٌد3650211121059002

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنبالل صباح عبد الرحمن ٌوسف3651211121059004

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنحردان كرٌم حاتم مهدي3652211121059006

التقنً بغداد/معهد االدارة428األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنحسٌن طارق حسن عبد3653211121059007

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل458األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنحٌدر ٌحٌى متعب محمود3654211121059009

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل463األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنرافت عباس عبد الرحٌم لطٌف3655211121059010

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل477األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنرامً خلٌل ابراهٌم شهاب3656211121059012

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت451األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنعبد الرزاق عامر عبد الرزاق جاسم3657211121059018

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة456األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنعماد نصرت كامل شهاب3658211121059020

االداري بعقوبة/المعهد التقن466ًاألدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنمحمد فاروق حسن عبد3659211121059024

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة500األدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنمقداد ثاٌر حسن ندا3660211121059028

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة الغالبٌة للبنٌنمهدي كرٌم حاتم مهدي3661211121059029

الرصافة/معهد االدارة432األدبًثانوٌة سعد للبنٌناثٌر عصام احمد عبد3662211121060001

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًثانوٌة سعد للبنٌنحسٌن سمٌر حسٌن هادي3663211121060005

الرصافة/معهد االدارة455األدبًثانوٌة سعد للبنٌنحٌدر خلف علً ماض3664211121060008ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة479األدبًثانوٌة سعد للبنٌنسامر محمد عبد االمٌر هادي3665211121060011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة سعد للبنٌنسرمد باقر حسٌن حسن3666211121060012

التقنً بغداد/معهد االدارة451األدبًثانوٌة سعد للبنٌنعبد هللا عبد الحسٌن علً خورشٌد3667211121060014

الرصافة/معهد االدارة450األدبًثانوٌة سعد للبنٌنعلً اكبر فاضل هزبر هادي3668211121060015

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد528األدبًثانوٌة سعد للبنٌنهٌثم فاروق جاسم عباس3669211121060025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى550األدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌناحمد جمعة شكر محمود3670211121061001

االداري الحوٌجة/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌناحمد فإاد شهاب احمد3671211121061003

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌناحمد مكً عٌسى رإوف3672211121061004
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كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌنخالد عٌسى عمران عٌسى3673211121061010

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت463األدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌنصالح حسن رحٌم خمٌس3674211121061012

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة المنفلوطً للبنٌنمصطفى فإاد شهاب احمد3675211121061022

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة نزار للبنٌنانس خالد فرحان عبد الكرٌم3676211121062004

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى469األدبًثانوٌة نزار للبنٌنحذٌفة محمود عداي حمود3677211121062005

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌنحسام حسن علً خلف3678211121062006

االداري بعقوبة/المعهد التقن463ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌنعابد عبد الرحمن زٌد عبد3679211121062007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة نزار للبنٌنعبد الرحمن سعد مجٌد كاظم3680211121062008

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌنفإاد عماد رشاد جاسم3681211121062011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى469األدبًثانوٌة نزار للبنٌنوضاح ضٌاء خلٌفة نصٌف3682211121062014

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحمد ابراهٌم علً حسٌن3683211121063003

كلٌة االداب/جامعة الكوفة465األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحمد اسماعٌل خمٌس محل3684211121063004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحمد حسون جاسم حسون3685211121063005

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌناحمد ضاري قاسم محمد3686211121063007

االداري الحوٌجة/المعهد التقن391ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنامٌر خالد ابراهٌم محمد3687211121063011

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنحسٌن براء كاظم عبد هللا3688211121063016

االداري الحوٌجة/المعهد التقن380ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنسامر هاشم محمد نصٌف3689211121063019

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنسمٌر ساجد عبد هللا محسن3690211121063023

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعباس حسٌن رزوقً محمود3691211121063026

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعلً صباح حسن محمود3692211121063029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعمر حسن علً محمد3693211121063032

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنعمر هٌالن احمد حسٌن3694211121063034

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنقٌصر عبد الحسن رشٌد عل3695211121063035ً

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمحمد براء كاظم عبد هللا3696211121063039

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمحمد علً ٌوسف سلمان3697211121063040

االداري الحوٌجة/المعهد التقن372ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمحمد فإاد ٌوسف سلمان3698211121063041

االداري النجف/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمرتضى جلٌل داود بكه3699211121063046

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت462األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنمصطفى ناٌف صالح عواد3700211121063051

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة الغد المشرق للبنٌنٌوسف محمد جاسم حمود3701211121063058

االداري كركوك/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌناجود حاتم دانوك عبد هللا3702211121064001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌناحمد خلف عبد اللطٌف جاسم3703211121064002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌناحمد سراب علوان جبر3704211121064003

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل437األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌناحمد سعدون كرٌم حتروش3705211121064004

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌناٌهاب احمد جاسم محمد3706211121064009
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اداري نٌنوى/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنحسٌن اسماعٌل طارق خلف3707211121064010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنزٌد حمٌد حسٌن بكر3708211121064012

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنزٌد فاضل محمود احمد3709211121064013

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل435األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنسالم مطفر شاكر نوري3710211121064015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى535األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنعبد هللا اسماعٌل خلٌل ابراهٌم3711211121064019

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنعلً محمد لطٌف حمٌد3712211121064024

االداري الحوٌجة/المعهد التقن398ًاألدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنعمر عبد الوهاب نوري عٌدي3713211121064025

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد473األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنمحمد جاسم محمد كاظم3714211121064026

كلٌة االثار/جامعة الموصل428األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنمهند حمادي احمد خلف3715211121064031

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484األدبًاعدادٌة ٌوسف الصدٌق للبنٌنٌوسف شاكر محمود احمد3716211121064034

اداري نٌنوى/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنابراهٌم عبد الحسٌن محمود طرٌخ3717211121065001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناجود ابراهٌم كرٌم صالح3718211121065002

اداري نٌنوى/المعهد التقن398ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناحسان علً عربٌد حسٌن3719211121065003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناحمد ارشد ابراهٌم خلٌل3720211121065005

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت442األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناحمد حاتم شوكت شفٌق3721211121065006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناحمد شهاب احمد مصطفى3722211121065008

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌناحمد عبد علً جار هللا محمود3723211121065011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنحسام اٌاد جواد كاظم3724211121065021

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنحسٌن فاضل حمزة وادي3725211121065026

االداري الحوٌجة/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنحٌدر طه قدوري عبدان3726211121065029

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنسامر ٌاسٌن صالح ابراهٌم3727211121065035

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنستار عبد اسماعٌل خمٌس3728211121065036

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنعمر رائد اسماعٌل عبد الواحد3729211121065066

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنعمر مهدي صالح اسماعٌل3730211121065071

االداري المسٌب/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنغسان جمٌل محمود قدوري3731211121065072

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنفٌصل عادل صالح جسام3732211121065075

كلٌة االداب/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنماهر فاضل هجول ابراهٌم3733211121065076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد عبد الرحمن جاسم محمد3734211121065080

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمحمد فخري مهدي محمود3735211121065081

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى561األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى سعدون مطشر سلمان3736211121065088

االداري الحوٌجة/المعهد التقن389ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى عامر خزعل جاسم3737211121065090

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمصطفى ٌحٌى احمد سلمان3738211121065092

اداري نٌنوى/المعهد التقن389ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمهدي صباح مهدي محمد صالح3739211121065096

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنمهند فلٌح حسن علوان3740211121065097
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌننذٌر علوان حمٌد حسن3741211121065100

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌننوح جاسم محمد اسماعٌل3742211121065102

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنهشام خلٌل ردام سعٌد3743211121065103

االداري الحوٌجة/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنوائل لبٌب محمد حرب3744211121065105ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى504األدبًاعدادٌة اولى القبلتٌن للبنٌنٌاسٌن صالح مهدي احمد3745211121065110

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى507األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنرواد صاحب مهدي سلطان3746211121067004

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنعامر كمال ٌحٌى حمادة3747211121067007

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة441األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنعبد هللا حسن خلٌل ابراهٌم3748211121067009

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنعبد الوهاب شاكر حسب هللا حسن3749211121067010

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة452األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنمصطفى اركان طه حسون3750211121067017

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة449األدبًثانوٌة الصباح للبنٌنكاظم عباس سعود كاظم3751211121068003

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة475األدبًثانوٌة الصباح للبنٌنمروان اسماعٌل جمٌل احمد3752211121068006

كلٌة االداب/جامعة الموصل448األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنبهزاد كاظم جاسم هاشم3753211121069003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنحسٌن حمٌد سمٌن شاه مراد3754211121069006

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌندلٌر عباس محمد عل3755211121069008ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنسامان نجم الدٌن محمد ساٌه3756211121069009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى517األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنسرمد نجم الدٌن محمد ساٌه3757211121069010

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنعالء معٌدي محمد وزٌر3758211121069013

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنعمر اكرم محمد صالح سعٌد3759211121069017

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنقائد حسن ابراهٌم احمد3760211121069018

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت516األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنمحمد خلٌل شهواز فتاح3761211121069021

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة صالح الدٌن االٌوبً للبنٌنمحمد مصطفى امٌن فرحان3762211121069022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌناوس زومان عواد خلف3763211121070006

كلٌة االثار/جامعة الموصل429األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌناوس فائق جمٌل هندي3764211121070007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنحسام عدنان خلف بالل3765211121070008

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد524األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنحسٌن عماد اصغر حسن3766211121070010

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنخالد طه حسٌن محمد3767211121070013

كلٌة االداب/جامعة الموصل449األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنرائد ولٌد حمٌد ٌوسف3768211121070015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى538األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنرٌاض خباص ابراهٌم عبد3769211121070016

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد518األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنزٌاد سالم صبحً ناج3770211121070017ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنعبد هللا صالح فاضل ابراهٌم3771211121070019

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد578األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنعلً ابراهٌم عباس عل3772211121070020ً

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة555األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنعمر محمد احمد محمد3773211121070023

كلٌة التربٌة/جامعة كركوك524األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد احمد حسن عل3774211121070030ً
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كلٌة التربٌة/جامعة كركوك515األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد جمعه حمٌد محمد3775211121070031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمد محمود خلف جاسم3776211121070033

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمود احمد حمٌد احمد3777211121070034

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنمحمود طائف محمود جاسم3778211121070036

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة505األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنهٌثم عبد الواحد حسن خالد3779211121070038

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنواثق عادل محمود خالد3780211121070039

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنوجدي زٌدان مرشد اسماعٌل3781211121070040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنوسام مظهر علً احمد3782211121070041

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنوٌس عدنان حسٌن محمد3783211121070042

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى516األدبًثانوٌة القٌروان للبنٌنٌوسف مهدي نصٌف جاسم3784211121070043

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة453األدبًثانوٌة المهلب للبنٌناحمد شعالن طالل حسن3785211121071001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة المهلب للبنٌنثامر حسن محمود حبٌب3786211121071004

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة المهلب للبنٌنعماد كامل ابراهٌم خلٌل3787211121071009

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة المهلب للبنٌنعمر احمد محمد مهدي3788211121071010

االداري كركوك/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة الغٌث للبنٌنمحمد محسن محمد جاسم3789211121072003

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًثانوٌة الغٌث للبنٌنمروان رٌاض عدنان خلٌفة3790211121072004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة جدٌدة االغوات للبنٌنعباس عمار مهدي عل3791211121073007ً

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة554األدبًثانوٌة جدٌدة االغوات للبنٌنعبد القادر ماهر حمود شلش3792211121073008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة الخرطوم للبنٌنشاكر محمود ٌاسٌن حمد3793211121074008

االداري المسٌب/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الخرطوم للبنٌنعلً نجم عبود عٌدان3794211121074014

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة الخرطوم للبنٌنوسام عامر سلطان جٌاد3795211121074025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة الخرطوم للبنٌنولٌد عادل مغٌر عطوان3796211121074026

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت451األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنبهزاد محسن حسٌن مراد3797211121075001

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنحسن علً عبد الكرٌم كاظم3798211121075003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنحفظً ٌاسٌن حسن جمعه3799211121075005

اداري نٌنوى/المعهد التقن398ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنحٌدر احمد سلٌمان عزٌز3800211121075006

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنعلً اكبر فتالً بك3801211121075012ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنعلً سالم سمٌن حٌدر3802211121075015

الرصافة/معهد االدارة427األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنعلً عمران محمد مٌرزا3803211121075016

(صالح الدٌن)االداري الدور /المعهد التقن470ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنعلً محمد غالم مظفر3804211121075018

االداري الحوٌجة/المعهد التقن368ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنعلً مصطفى علً عسكر3805211121075019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنقاسم عواد سلطان كاظم3806211121075023

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة449األدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنكارزان فاضل عباس قاسم3807211121075024

االداري كركوك/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنمحمد صالح عبد المجٌد رحٌم3808211121075028

( 112 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

اداري نٌنوى/المعهد التقن383ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنهافٌن دٌاب زوراب هٌاس3809211121075029

االداري النجف/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة هندرٌن للبنٌنهوكر ثامر مصطفى عبد هللا3810211121075030

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل452األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةاحمد سامً اسماعٌل عزٌز3811211121200001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةالمصطفى عبد نجم عبد3812211121200002

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى578األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةحسن فلٌح حسن مهدي3813211121200004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةمثنى فٌاض كاظم محمد3814211121200013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةنور ابراهٌم مصطفى حسن3815211121200016

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةبكر جاسم محمد ضباب3816211121201009

الرصافة/معهد االدارة444األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةحسٌن علً احمد علوان3817211121201012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةعمر حمٌد محمود عل3818211121201021ً

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل476األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةعمر غضبان خلٌف حمزه3819211121201023

اداري نٌنوى/المعهد التقن374ًاألدبًثانوٌة االنصاري المختلطةمحمد رعد ستار كاظم3820211121201026

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةشهاب خضٌر عباس احمد3821211121202003

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةعمر برع عبد هللا عل3822211121202007ً

الرصافة/معهد االدارة439األدبًثانوٌة البهاء المختلطةاحمد فاضل هادي حسٌن3823211121203001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةانور حافظ جمٌل جسام3824211121204007

االداري الحوٌجة/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةاٌمن ثامر محمود ٌاسٌن3825211121204008

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةزٌدون عارف سبع خماس3826211121204012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةسٌف محمود محمد خمٌس3827211121204014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعبد الرحمن ثامر حمرٌن خشف3828211121204020

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعبد الرحمن جاسم محمد احمد3829211121204021

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعلً جاسم محمد فهد3830211121204024

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعمار اسعد علوان عباس3831211121204027

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةعمر رسول مرتضى نصوف3832211121204029

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت466األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمحمد ثاٌر ابراهٌم جواد3833211121204041

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةمٌالد قاسم خلف سلمان3834211121204046

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًثانوٌة اول حزٌران المختلطةوائل فاروق سلمان عبد3835211121204047

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةابراهٌم خلٌل ابراهٌم عل3836211121205001ً

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةالفاروق عباس زٌدان احمد3837211121205003

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةبشٌر عبد محمد علً محسن3838211121205004

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةحاتم كرٌم عبد حسن3839211121205005

كلٌة االداب/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةزٌاد مالك حسن فٌاض3840211121205006

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةعمار مخلف حمزة عطٌه3841211121205009

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةمحمد طالب نوري حمد3842211121205013
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كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت456األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةمروان محمد عطٌه حسن3843211121205014

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةهشام قاسم محمد زٌدان3844211121205016

االداري الحوٌجة/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةحسن هادي عبود علوان3845211121206005

االداري بعقوبة/المعهد التقن462ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةحمزة احمد عبد الحسٌن سلمان3846211121206006

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةحٌدر حمٌد اسماعٌل سلمان3847211121206007

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةعبد الستار محارب آمر حسٌن3848211121206011

االداري بابل/المعهد التقن425ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةعقٌل مسلم هادي حسن3849211121206014

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةمحمد اكرم عبد علوان3850211121206019

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةمحمد منٌر حسٌن عباس3851211121206022

كلٌة االثار/جامعة الموصل447األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر احمد حاتم علوان سابط3852211121207001

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت461األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر اسامه حسن حسٌن عاٌش3853211121207002

الرصافة/معهد االدارة430األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر سالم محمود عبد هللا حسٌن3854211121207004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى592األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر سٌف سعد كامل مصطاف3855211121207005

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى556األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر علً محمود عباس فرحان3856211121207006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة البطولة المختلطةاسامة طالب ذٌبان عل3857211121208006ً

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد529األدبًثانوٌة البطولة المختلطةحٌدر قابل سلمان هادي3858211121208010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة البطولة المختلطةمهٌمن سعٌد احمد شكر3859211121208020

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل461األدبًثانوٌة البطولة المختلطةٌوسف جمال كرجً رضا3860211121208021

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل476األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةابراهٌم حمٌد حسن شبٌب3861211121210001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد حلٌم خلٌفة محمد3862211121210003

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت465األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد كنعان سلمان حمٌد3863211121210004

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد محمد احمد خالف3864211121210005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد محمد محسن علوان3865211121210006

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاحمد مهنا حسن حمٌد3866211121210007

االداري العمارة/المعهد التقن430ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاراس طراد شاكر جاسم3867211121210008

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت470األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاسامة زٌد خلف حسٌن3868211121210009

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاسامة غانم علوان عبد3869211121210010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةباسم جاسم عبود كاظم3870211121210011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةجاسم احمد علً رضوان3871211121210016

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةحسام عامر هادي عل3872211121210019ً

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةحسٌن شهاب حمد حسٌن3873211121210023

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةحسٌن منصور علً حسٌن3874211121210027

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةحٌدر خالد حسٌن عطٌة3875211121210028

اداب قسم الفلسفة/جامعة بغداد470األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةرائد امٌر عبد عطٌة3876211121210033
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االداري بعقوبة/المعهد التقن464ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةعباس فإاد كاظم غٌدان3877211121210043

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةعدنان احمد عبد الحسن عل3878211121210046ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةعلً جسام حمد حسٌن3879211121210050

الرصافة/معهد االدارة447األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةعلً عامر جواد كاظم3880211121210051

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةعلً هادي عبود محٌسن3881211121210054

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةقاسم جاسم عبود كاظم3882211121210057

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمإٌد حكمت سلطان حمٌد3883211121210059

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمحسد حسٌن هادي مهدي3884211121210062

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى493األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمحمد امٌر عبد عطٌة3885211121210063

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة508األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمحمد طالب حمٌد حسن3886211121210065

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمصطفى جمال ثامر جواد3887211121210068

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمصطفى قهار جابر محٌسن3888211121210069

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةمعتز ثامر هادي عل3889211121210071ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةولٌد حمٌد علً حمادي3890211121210074

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةٌاسر ثائر كاظم ناصر3891211121210076

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةٌاسر حافظ غائب حمٌد3892211121210077

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة498األدبًثانوٌة اور المختلطةاحسن حسن كاظم عل3893211121211003ً

التقنً بغداد/معهد االدارة427األدبًثانوٌة اور المختلطةاحمد صباح محمود منصور3894211121211004

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت472األدبًثانوٌة اور المختلطةاحمد قاسم نجم عبد الحسن3895211121211005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة اور المختلطةحسٌن علً تركان مك3896211121211013ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541األدبًثانوٌة اور المختلطةحٌدر ناٌف سلمان حمد3897211121211018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة اور المختلطةضٌاء عباس عبد محمد عل3898211121211025ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة اور المختلطةعلً حسن فهد عبد3899211121211029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاحمد سالم محمود عل3900211121212002ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاحمد شاكر كرٌم جاسم3901211121212003

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاكرم حسن علً ثاٌر3902211121212005

االداري الحوٌجة/المعهد التقن383ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاوس حسٌن علً حمٌد3903211121212007

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاٌهاب كرٌم حمٌد دبٌس3904211121212008

االداري الحوٌجة/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةبارق عبد هللا صالح دبٌس3905211121212009

االداري الحوٌجة/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةبالل ابراهٌم حسن عبد هللا3906211121212010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةبالل امٌن رشٌد محمد3907211121212011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةسلٌم محمد عاٌش مخلف3908211121212015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةصفاء ٌاس عودة ناٌل3909211121212017

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةعبد هللا كمال اسماعٌل مصطفى3910211121212020
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةعالء حسٌن علً ثاٌر3911211121212021

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةعالء لطٌف شاهر محمد3912211121212022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةعلً مشرف عزٌز حسٌن3913211121212023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةعواد زٌد عمران حمد3914211121212026

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةغسان شاكر عطٌة عرموط3915211121212027

االداري بعقوبة/المعهد التقن471ًاألدبًثانوٌة المؤمون المختلطةمحمد شاكر عطٌة عرموط3916211121212028

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةمراد احمد بردي حمد3917211121212030

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةمصطفى اسماعٌل بدري عباس3918211121212032

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى515األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةمنٌر جواد حمٌد حسٌن3919211121212033

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى528األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةوائل عدنان سعٌد محمد3920211121212035

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة النهروان المختلطةاحسان عدنان عطوان خلف3921211121213002

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة النهروان المختلطةسٌف سلمان داود سلمان3922211121213009

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة النهروان المختلطةمحمد زٌدان خلف كاظم3923211121213019

كلٌة االثار/جامعة الموصل433األدبًثانوٌة تل االسمر المختلطةعلً حاتم جاسم طراد3924211121214007

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة تل االسمر المختلطةعمر تركً جبار خمٌس3925211121214009

االداري الحوٌجة/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة تل االسمر المختلطةعمر محمد حمٌد عل3926211121214010ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة تل االسمر المختلطةماجد حمٌد عبد خضٌر3927211121214013

االداري االنبار/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة تل االسمر المختلطةٌاسر موسى جمٌل خضٌر3928211121214019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة المثل المختلطةالحسٌن شالل عبود حسٌن3929211121215001

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةانس عاصم محمد كاظم3930211121215002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة المثل المختلطةسعد تحسٌن عبد صالح3931211121215006

كلٌة االداب/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة المثل المختلطةكٌالن حسن هادي عبد عل3932211121215009ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى529األدبًثانوٌة المثل المختلطةمحمد محمود داود سلمان3933211121215011

االداري الحوٌجة/المعهد التقن388ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةمروان علً عمران كاظم3934211121215012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًثانوٌة المثل المختلطةمصطفى ثامر صالح نصٌف3935211121215013

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةمصطفى علٌوي اسماعٌل حاضر3936211121215014

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةمصطفى كرٌم سلمان جدعان3937211121215015

االداري النجف/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةولٌد عبد الواحد خمٌس حسٌن3938211121215016

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةهزار فائز فالمرز عل3939211121216006ً

الرصافة/معهد االدارة446األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةهه لو حسام الدٌن اغا مراد بٌرك3940211121216007

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة542األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةهه لو حسن محمد مراد بٌرك3941211121216008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةبارق حامد كامل حسٌن3942211121217002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةبهاء حسن هادي عل3943211121217003ً

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة484األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةحٌدر حسٌب ٌوسف صالح3944211121217005
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةعلً جاسم عبد هللا حسن3945211121217013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةعلً صباح سمٌن مصطفى3946211121217014

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةفٌصل منصور محسن علكه3947211121217018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى547األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةمحمد طالب جمٌل عباس3948211121217020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةمصعب صالح برع حسن3949211121217022

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةنجم عبد عبد هللا حسن3950211121217023

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة487األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةٌاسر رحمان غٌدان نادر3951211121217026

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة النسائً المختلطةابراهٌم محمد قادر محمد3952211121218001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًثانوٌة النسائً المختلطةاحمد ودٌع احمد ٌوسف3953211121218002

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة النسائً المختلطةعمر صالح حسن جاسم3954211121218005

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة الدستور المختلطةعبد السالم احمد حسن احمد3955211121219013

الرصافة/معهد االدارة443األدبًثانوٌة الدستور المختلطةعلً رشاد خلٌل ابراهٌم3956211121219016

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة الدستور المختلطةعمر جواد كاظم زوٌن3957211121219019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةحمزة كرٌم حسن خلف3958211121220005

االداري الحوٌجة/المعهد التقن384ًاألدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةسجاد مجٌد تاٌه علوان3959211121220008

الرصافة/معهد االدارة428األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةسٌف ساجد متعب منهل3960211121220009

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل443األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةطلب ٌونس طلب منهل3961211121220010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةلٌث لطٌف حمٌد شهاب3962211121220013

الرصافة/معهد االدارة451األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةمحمد قاسم محمد نصٌف3963211121220014

االداري النجف/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةابراهٌم ٌونس عبد هللا عل3964211121221001ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةاحمد غانم خضٌر عسكر3965211121221002

االداري الحوٌجة/المعهد التقن375ًاألدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةامجد ناظم خضٌر عسكر3966211121221004

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةحٌدر حمٌد ابراهٌم جاسم3967211121221005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةعبد الرحمن سهٌل عبد هللا عل3968211121221008ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةعلً ماهر محمد محسن3969211121221010

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةعمار موسى محمود حسٌن3970211121221011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةماجد باسم ناظم ظفٌر3971211121221013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى552األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةمصطفى رشٌد خضٌر عسكر3972211121221016

االداري بابل/المعهد التقن420ًاألدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةقاسم محمد جار هللا عناد3973211121222004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى521األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةمهدي صالح ثامر عٌدان3974211121222007

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد519األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةحسٌن عباس حسٌن خلف3975211121223004

الرصافة/معهد االدارة439األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةحٌدر جاسم عباس عبد3976211121223006

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةحٌدر عدنان عبد عباس3977211121223008

الرصافة/معهد االدارة441األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةزهٌر كاظم نصٌف جاسم3978211121223009

( 117 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى540األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةسعد حسٌن عبد هللا خلف3979211121223010

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة449األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعباس حسٌن خلف حسن3980211121223013

التقنً بغداد/معهد االدارة440األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعبد الكرٌم مهدي عبطان مهجهج3981211121223014

اداب قسم علم النفس/جامعة القادسٌة457األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعبد هللا مجٌد احمد حسن3982211121223016

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعبد الوهاب هاشم عبد عباس3983211121223017

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعلً حسٌن عبد علوان3984211121223019

التقنً بغداد/معهد االدارة452األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةعمر محمد دروٌش سلوم3985211121223022

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةفراس علً سلمان عباس3986211121223023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةكاظم احمد حمٌد عبد3987211121223024

الرصافة/معهد االدارة440األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةلٌث نجم رضا عباس3988211121223026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمحمد ابراهٌم احمد عبد هللا3989211121223027

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة بغداد520األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمحمد رباح مهدي حسن3990211121223028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمحمد سامً احمد ناصر3991211121223029

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة484األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمدٌن اسعد علً جاسم3992211121223030

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمصطفى عباس خضٌر عباس3993211121223031

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةمصطفى فاضل محمد كاظم3994211121223032

االداري بعقوبة/المعهد التقن464ًاألدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةهٌثم حسٌن عباس جواد3995211121223035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة الٌازجً المختلطةوسام حسن جبار خمٌس3996211121223036

االداري بابل/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد جاسم محمد كرٌفع3997211121224001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى550األدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد حسن محمود داود3998211121224002

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد سامً لطٌف خلف3999211121224003

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة455األدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد علوان حسٌن عل4000211121224004ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاحمد محمود لطٌف درب4001211121224005

االداري المسٌب/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةاركان ثامر درب منصور4002211121224006

االداري بعقوبة/المعهد التقن459ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةازهر كاظم ناصر جامل4003211121224007

الرصافة/معهد االدارة445األدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةجاسم محمد سلمان حسون4004211121224008

اداري نٌنوى/المعهد التقن398ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةجعفر سالم حمٌد سالم4005211121224009

اداري نٌنوى/المعهد التقن403ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةحٌدر سعد شكر حمود4006211121224011

االداري بابل/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةشهاب احمد سلمان حسون4007211121224014

اداري نٌنوى/المعهد التقن356ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةعلً ناصر عبد الواحد عبد هللا4008211121224018

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةفراس رعد عبد الواحد عبد هللا4009211121224019

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةلٌث خلٌل ابراهٌم زٌدان4010211121224021

فنون النجف/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة المحسن المختلطةابو الفضل حسٌن اسود كاظم4011211121225001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522األدبًثانوٌة المحسن المختلطةاحمد عبد الرحمن حمٌد محمد4012211121225002
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة المحسن المختلطةاٌاد علً خلف مظلوم4013211121225003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى558األدبًثانوٌة المحسن المختلطةجاسم محمد محمود لفتة4014211121225004

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًثانوٌة المحسن المختلطةدٌار محمد عطٌة فرحان4015211121225006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى557األدبًثانوٌة المحسن المختلطةسعد خزعل جاسم محمد4016211121225008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى541األدبًثانوٌة المحسن المختلطةعقٌل خلٌل حسٌن عل4017211121225010ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةاحمد روكان جرمط عبد هللا4018211121226002

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةاحمد فلٌح حسن علوان4019211121226003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةحاتم كرٌم ملحان خلف4020211121226008

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةخضٌر ٌاس خضٌر عباس4021211121226012

االداري الحوٌجة/المعهد التقن390ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةخلٌل عبد الجبار خلٌل ابراهٌم4022211121226013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةعالء عبد الكرٌم جاسم محمد4023211121226016

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت478األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةعالء غازي حسٌن جاسم4024211121226017

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةعمر عبد الكرٌم رشٌد عوٌد4025211121226020

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةقٌصر كرٌم برو احمد4026211121226022

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةمثنى محمود سبع خمٌس4027211121226025

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى553األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةمحمد قاسم ثامر عبد هللا4028211121226027

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةمقداد عبد الهادي خلٌل ابراهٌم4029211121226034

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةهٌثم عدنان مزهر عطٌة4030211121226038

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة459األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةاٌمن حسٌن خلف محٌسن4031211121228001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةزٌاد طه زٌدان خلف4032211121228009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةسفٌان محمود حمد رحٌم4033211121228010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةعامر محسن عباس محمد4034211121228012

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةعباس حمٌد حمد رحٌم4035211121228013

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةعباس فاضل شكر محمود4036211121228014

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةعباس ناصر علً حسٌن4037211121228015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةعقٌل طه ٌاس محمد4038211121228018

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةفٌصل حمٌد فٌصل محمد4039211121228024

االداري االنبار/المعهد التقن427ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةقاسم حسٌن عباس محمد4040211121228025

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةمإٌد حمٌد سعٌد خلف4041211121228028

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةماهر محسن عباس محمد4042211121228029

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد560األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةمحمد ذٌاب حمد حسٌن4043211121228031

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةمحمد عٌدان خلف وادي4044211121228032

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة451األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةمصطفى خالد احمد حسٌن4045211121228035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةنصٌف جاسم زٌدان خلف4046211121228038
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة بردى المختلطةحسام عبد اللطٌف جابر خلف4047211121229002

االداري كركوك/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة بردى المختلطةعلً حمٌد رشٌد احمد4048211121229005

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت473األدبًثانوٌة بردى المختلطةعمر مجٌد رشٌد احمد4049211121229009

الرصافة/معهد االدارة439األدبًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةعمر احمد زٌدان خلف4050211121230007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةمحمد طه عوٌد هزاع4051211121230010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةمحمد عادل هادي عثمان4052211121230011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةٌاسٌن طه محمد ٌعقوب4053211121230016

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى513األدبًثانوٌة احمد شوقً المختلطةعلً قاسم علوان حبٌب4054211121231013

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت476األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاحمد ٌونس صالح حمادي4055211121232001

كلٌة االداب/جامعة الموصل450األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةعباس خلٌل اسماعٌل خلف4056211121232008

كلٌة االثار/جامعة الموصل459األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةعبد الرحمن طه حسٌن محمد4057211121232009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةعبد المجٌد حسٌن محسن عل4058211121232010ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةعمر سلمان خضٌر اسماعٌل4059211121232011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى529األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمحمود ٌاسٌن هواس لفتة4060211121232020

الرصافة/معهد االدارة429األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةٌوسف سبتً خضٌر اسماعٌل4061211121232024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةاحمد ٌاسٌن رجاء عبٌد4062211121233001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةاسامة رٌاض محمود احمد4063211121233002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةعلً حسٌن علً احمد4064211121233006

االداري الحوٌجة/المعهد التقن390ًاألدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةمحمود كامل ابراهٌم دنبوس4065211121233008

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةاحمد عزٌز عبد خلف4066211121234001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةاحمد محسن جاسم محمد4067211121234002

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةحسن سلمان علً عاٌش4068211121234005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةحسن عبد الستار محمود عباس4069211121234006

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةحسٌن علً مهدي حسٌن4070211121234007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةعالء حمادي محل عواد4071211121234011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةمصطفى علً عبد اللطٌف ابراهٌم4072211121234014

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى537األدبًثانوٌة االمامة المختلطةاحمد فإاد جواد عبعوب4073211121235004

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة االمامة المختلطةرضا عباس حسٌن جواد4074211121235012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة االمامة المختلطةعلً حسٌن ابراهٌم كاظم4075211121235015

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة477األدبًثانوٌة االمامة المختلطةفاضل فهمً فهد سبع4076211121235018

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى521األدبًثانوٌة االمامة المختلطةمحمد حاتم جواد عبعوب4077211121235021

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة466األدبًثانوٌة االمامة المختلطةمرتضى محمد حسٌن عباس4078211121235024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة االمامة المختلطةمصطفى عدنان جاسم عبد4079211121235025

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل462األدبًثانوٌة الوالء المختلطهخالد محمد حسن محمد4080211121236006
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كلٌة االداب/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة الوالء المختلطهدحام عٌدان محسن حسن4081211121236008

االداري الكوت/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة الوالء المختلطهٌوسف حسٌن جمعه موسى4082211121236014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةانور احمد حسٌن عل4083211121237004ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن471ًاألدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةحقً اسماعٌل ابراهٌم علوان4084211121237007

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةمازن حمٌد حسن علٌان4085211121237015

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةمحمد حمٌد محمد محمود4086211121237016

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةمحمد قاسم محمد سلمان4087211121237017

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة449األدبًثانوٌة الهاشمٌة المختلطةنزار عواد هادي حسن4088211121237019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةاحمد جهاد رشٌد حمود4089211121238001

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةحاتم اسماعٌل ابراهٌم خلٌل4090211121238003

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةحسن كٌطان كرٌم حسن4091211121238005

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةٌونس سعد فخري كاظم4092211121238012

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518األدبًثانوٌة المهٌمن المختلطةعلً حسن عبد فٌاض4093211121239007

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌناسراء رٌاض حسن صالح4094211121270012

اداب قسم علم النفس/جامعة بغداد481األدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌناٌاد رحٌم علً احمد4095211121270015

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنزهٌر داود سلوم ذٌاب4096211121270032

التقنً بغداد/معهد االدارة429األدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنعمار محمد صبحً رشٌد حسن4097211121270048

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة509األدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنعمر جمعه علً داي4098211121270049

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل465األدبًثانوٌة االشداء المسائٌة للبنٌنمحمد حسن عبد هللا فٌض هللا4099211121270064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة التفوق المسائٌة للبنٌناحمد حاتم سرحان حسٌن4100211121271001

كلٌة االثار/جامعة الموصل432األدبًثانوٌة التفوق المسائٌة للبنٌنمحمد شٌرٌن محمد عل4101211121271026ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌناحمد لطٌف جاسم محمود4102211121272009

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنجهاد حسٌن خمٌس مصحب4103211121272026

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنعبد الرحمن توفٌق فاضل عل4104211121272065ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنعبد الرحمن محمد شهاب احمد4105211121272066

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنعلً احسان عبد هللا سلمان4106211121272074

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنعلً محمد عباس عبد4107211121272089

فنون النجف/المعهد التقن412ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمحمد حمزة سلمان عبد4108211121272117

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمحمد مجٌد ابراهٌم جرمط4109211121272132

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمروان جاسم محمد سلمان4110211121272138

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمروان حسٌن علً محمد4111211121272139

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمروان عبد الستار علً ٌاسٌن4112211121272140

االداري النجف/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمروان مهنا خلٌل ابراهٌم4113211121272141

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمهند صالح مهدي تاجر4114211121272156
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االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنوسام محسن ناصر حسون4115211121272164

االداري االنبار/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة ابن سراج المسائٌة للبنٌنمحمود عبد الستار عبود حسٌن4116211121272170

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌناحمد سلطان عبد محمد4117211121273002

االداري الحوٌجة/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنسعد سلمان حمٌد حسن4118211121273027

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنغزوان ثابت جمٌل ابراهٌم4119211121273041

كلٌة االداب/جامعة بغداد487األدبًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنلٌث محمود جواد كاظم4120211121273048

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة امٌن االمة المسائٌة للبنٌنمصطفى ماجد غاٌب ٌوسف4121211121273057

التقنً بغداد/معهد االدارة426األدبًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنخالد غانم حسن ناصر4122211121274020

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة بطل خٌبر المسائٌة للبنٌنعوض قاسم صالح مهدي4123211121274034

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌناحمد جواد كاظم صالح4124211121275003

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌناحمد طارق احمد حسٌن4125211121275007

االداري الحوٌجة/المعهد التقن376ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنحاتم كرٌم حمٌد قدوري4126211121275010

االداري الحوٌجة/المعهد التقن380ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنحسن خزعل احمد شهاب4127211121275011

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنعادل عثمان مهدي ضاح4128211121275022ً

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنعباس حافظ رشٌد حمد4129211121275024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنغسان محمد محمود هدوش4130211121275034

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنمحمد عبد الرحمن محمود حسٌن4131211121275041

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنمحمد مصطفى سلمان كاظم4132211121275043

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة الفضائل المسائٌة للبنٌنمروان عباس احمد حسٌن4133211121275045

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة مروج الذهب المسائٌة للبنٌنمحمد ٌاسٌن محمود عبد4134211121276043

التقنً بغداد/معهد االدارة440األدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنحسٌن عدنان عبد عٌد4135211121278034

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنخٌر هللا اسماعٌل حمٌد سبت4136211121278047ً

الرصافة/معهد االدارة434األدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعبد القادر احمد خلٌل اسماعٌل4137211121278067

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعلً خمٌس احمد داود4138211121278075

االداري الحوٌجة/المعهد التقن384ًاألدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعلً شهٌد عزت عباس4139211121278078

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنعماد طالب كاظم سلمان4140211121278084

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمد خلف هاشم محمد4141211121278104

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنمحمد رافد حمادي عبد هللا4142211121278106

الرصافة/معهد االدارة448األدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنهانً علً محمد ابراهٌم4143211121278127

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة ابن خلدون المسائٌة للبنٌنٌونس سعد محمد صالح4144211121278132

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًالخارجٌوناحمد حمٌد رشٌد نصٌف4145211121400003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446األدبًالخارجٌوناٌاد عبد هللا علٌوي جاسم4146211121400014

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًالخارجٌونرواد ابراهٌم احمد عبد هللا4147211121400043

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًالخارجٌونزٌاد محمد كرحوت كٌطان4148211121400047
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االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًالخارجٌونشاكر محمود فلٌح حسن4149211121400051

اداري نٌنوى/المعهد التقن389ًاألدبًالخارجٌونصقر مجٌد عبد الحمٌد عبد عل4150211121400055ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة497األدبًالخارجٌونعلً لطٌف امٌن قادر4151211121400077

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًالخارجٌونفاضل عبد هللا عبد الكرٌم منشد4152211121400085

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون454األدبًالخارجٌونمحمد اسماعٌل محمد سلطان4153211121400098

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل446األدبًالخارجٌونمحمد شكور حسن غائب4154211121400099

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد543األدبًالخارجٌونمحمد مبدر عبد ردٌن4155211121400102ً

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًالخارجٌونمحمد نوري صكب وسم4156211121400103ً

التقنً بغداد/معهد االدارة456األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنازهار فاٌق عالي حسٌن4157211122015001

كلٌة االداب/جامعة بغداد488األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنتمارة جواد عبد محمد4158211122015006

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة471األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنسهى عبد الرحمن كرٌم ابراهٌم4159211122015009

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنضحى جواد حاتم حسن4160211122015011

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة474األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنفاطمة جاسم مهدي حمودي4161211122015015

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة ابن الفارض للبنٌنهالة جعفر عبد محمد4162211122015018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى549األدبًثانوٌة الراٌة للبنٌنسمٌه طاهر محمود كاظم4163211122021002

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنزٌنب عبد الجلٌل نادر عباس4164211122027004

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة الفراهٌدي للبنٌنصهباء عبد الجلٌل نادر عباس4165211122027007

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد527األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنابتسام برغش حسن نصر هللا4166211122028001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌناٌمان محمود عبد حسن4167211122028002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنرقٌه عجٌل محمد ٌحٌى4168211122028003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507األدبًثانوٌة المستقبل للبنٌنسٌمون ٌاسٌن كامل جاسم4169211122028004

اداري الموصل/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة ابن الرومٌة للبنٌننورة رعد حسن سعٌد4170211122037003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنسجى هانً محمد علٌوي4171211122040004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنعبٌر رٌاض عبد الستار خضٌر4172211122040005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنفاطمه شاهٌن عارف حسٌن4173211122040008

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة القلعة للبنٌننادٌة جواد كاظم محمد4174211122040009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة القلعة للبنٌننادٌه جواد كاظم علٌوي4175211122040010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة القلعة للبنٌننورا نهاد حكمت عارف4176211122040011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنهدٌل اسماعٌل كاظم حبٌب4177211122040012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى532األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنهدٌل عبد الرضا علوان مهدي4178211122040013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى528األدبًثانوٌة القلعة للبنٌنٌسرى عبد الجلٌل صالح اسمٌر4179211122040014

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة العدالة للبنٌناسراء ابراهٌم ناهً خمٌس4180211122044001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنسهٌر عمر عبد الحمٌد حسٌن4181211122044005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة العدالة للبنٌنصابرٌن محمد جاسم حسٌن4182211122044006
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اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنعائدة ثامر لفتة حنون4183211122044007

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌننسرٌن كرٌم محٌسن عل4184211122044008ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة العدالة للبنٌنوفاء مجٌد حمٌد قدوري4185211122044010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى541األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنجمانة علً عبد الخالق رشاد4186211122053002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنرواء حمٌد جاسم راشد4187211122053003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًثانوٌة المدائن للبنٌنزٌنة عباس عبد الخالق رشاد4188211122053004

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت443األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنرندة محارب عبد ٌعكوب4189211122057001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنغفران جمعة حسن عل4190211122057002ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى535األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنمٌعاد جمعة حسن ٌعكوب4191211122057003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى541األدبًثانوٌة البشٌر للبنٌنهبة لٌث عبد المحسن مهنا4192211122057004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى562األدبًثانوٌة نزار للبنٌناروى ستار شهاب احمد4193211122062001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة نزار للبنٌنامال عبد هللا خلف داود4194211122062002

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌنانمار اسماعٌل ابراهٌم حسن4195211122062004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى587األدبًثانوٌة نزار للبنٌنساره ساهر علً حسٌن4196211122062006

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة نزار للبنٌنسجى اسماعٌل ابراهٌم حسن4197211122062007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى560األدبًثانوٌة نزار للبنٌنسمر فالح خلف لطٌف4198211122062009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة نزار للبنٌنشهد ولٌد ٌاسٌن عباس4199211122062010

كلٌة االداب/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة نزار للبنٌنضحى باسم محمد صالح4200211122062011

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌنمٌنا عادل كرٌم احمد4201211122062012

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًثانوٌة نزار للبنٌننبراس عبد الجبار سلمان حسٌن4202211122062013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًثانوٌة نزار للبنٌننور ابراهٌم عباس شٌحان4203211122062014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة نزار للبنٌنٌاسمٌن عبد الستار محمد عباس4204211122062015

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌناسراء عدنان احمد حمد4205211122067001

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌناسماء طالب علً ابراهٌم4206211122067002

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنرانٌة مصعب لطٌف كشكول4207211122067003

اداري الموصل/المعهد التقن403ًاألدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنرغد سالم ظفٌر رشٌد4208211122067004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنزهراء شامل علً ابراهٌم4209211122067005

كلٌة االداب/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌنشهالء ناصر حسٌن عل4210211122067006ً

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل434األدبًثانوٌة الحد االخضر للبنٌننورا عبد الستار علً حسٌن4211211122067007

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة الغٌث للبنٌناشواق كمال محمود سلمان4212211122072001

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة454األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتانتهاء اسعد جمٌل خٌرات4213211122090004

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة481األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاٌمان سلمان جبار دروٌش4214211122090005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتاٌناس جمٌل ابراهٌم صفوك4215211122090006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى556األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتبشرى سلٌمان علوي خلٌل4216211122090009
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى539األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترإى قحطان عٌدان عبد4217211122090019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى539األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترإى محمد كامل حسن4218211122090020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناترونق سالم لطٌف علوان4219211122090027

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة484األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتزهراء سلمان جبار دروٌش4220211122090029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتصابرٌن عدنان علً عنبر4221211122090045

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتصابرٌن محمود محمد حسن4222211122090046

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتضحى احمد حسن علو4223211122090047

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتعبٌر هادي صبار عرمان4224211122090049

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت450األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتنغم حاتم لطٌف احمد4225211122090060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتنٌران امٌر حسن سلطان4226211122090062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى604األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتهاجر فٌصل عباس مشخال4227211122090063

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى571األدبًاعدادٌة نازك المالئكة للبناتوجدان خلٌفة ناصر خلٌف4228211122090067

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت454األدبًاعدادٌة تماضر للبناتاسراء ٌاسٌن خضٌر حسن4229211122091001

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتاالء رحمن صالح مهدي4230211122091004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة تماضر للبناتبتول قٌس خضٌر عباس4231211122091014

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة تماضر للبناتبشائر ماهر عزٌز مهدي4232211122091016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة تماضر للبناتبشرى سالم حسٌن كنون4233211122091017

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتحزٌنة محمد صالح عزٌز4234211122091019

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة تماضر للبناتحنان طه طعمه خرموش4235211122091020

االداري بعقوبة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناترحاب رٌاض حمٌد عبد4236211122091022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة تماضر للبناترغدة محمد احمد خمٌس4237211122091025

اداري الموصل/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتزهراء غانم محجوب خلف4238211122091027

اداري الموصل/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتسراب سامً عبد محمد4239211122091031

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة تماضر للبناتسرى قاسم محمد سعٌد4240211122091033

االداري بابل/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتسمٌة فرحان ظاهر ماجد4241211122091035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة تماضر للبناتسها مرشد فهد سبع4242211122091036

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة475األدبًاعدادٌة تماضر للبناتشٌماء خلٌل اسماعٌل محمد4243211122091039

االداري كركوك/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتشٌماء عبد الواحد عطٌة حبٌب4244211122091040

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًاعدادٌة تماضر للبناتضحى مظفر داود احمد4245211122091041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى554األدبًاعدادٌة تماضر للبناتضفاف رعد فهد كاف4246211122091042ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل448األدبًاعدادٌة تماضر للبناتضفاف طارق ٌاس عباس4247211122091043

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة تماضر للبناتعال لطٌف بحر برٌسم4248211122091046

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة450األدبًاعدادٌة تماضر للبناتغصون ثاٌر احمد مخلف4249211122091047

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتماري احمد سبع خماس4250211122091052
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التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة تماضر للبناتندى جاسم محمد عطٌة4251211122091057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة تماضر للبناتنور هادي فهد خمٌس4252211122091062

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة تماضر للبناتهدى شعبان حبٌب كاظم4253211122091064

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة تماضر للبناتورود نعمه خلف دهش4254211122091069

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة تماضر للبناتوسن اسامة ابراهٌم عل4255211122091070ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتاسراء ٌحٌى حسن مجٌد4256211122092003

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتاشتً ابراهٌم كرم اسماعٌل4257211122092004

االداري الحوٌجة/المعهد التقن387ًاألدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتآفان انور ٌاور بهرام4258211122092005

اداب قسم الفلسفة/جامعة الكوفة462األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتأمٌمه مإٌد مصطفى محمد شوق4259211122092009ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت470األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتاٌالف شاكر محمد شرٌف قادر4260211122092012

التقنً بغداد/معهد االدارة427األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتبنار عباس مرزا عل4261211122092015ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتساره شهاب بٌرولً مراد4262211122092023

التقنً بغداد/معهد االدارة427األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتسناء ستار حسٌن حسن4263211122092029

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتسٌفان ابراهٌم دانً حسٌن4264211122092033

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتشٌالن عمران محمد مٌرزا4265211122092039

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد540األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتشٌماء حمٌد احمد حسٌن4266211122092040

كلٌة القانون/جامعة كركوك511األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتصفاء خلٌل ابراهٌم كرٌم4267211122092042

كلٌة القانون/جامعة كركوك565األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتفٌان خلٌل ابراهٌم شٌركه4268211122092046

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتمروه عدنان محمد عل4269211122092048ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتناردٌن عدنان انور ٌاور4270211122092050

االداري كركوك/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتنورا اسماعٌل خالد محمد4271211122092053

اداري نٌنوى/المعهد التقن378ًاألدبًثانوٌة الزٌتونة للبناتورقاء رشٌد عزٌز محمد4272211122092056

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتازٌن كمال نامق سمٌن4273211122093004

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل438األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاستبرق حاتم خضر محمد4274211122093005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى561األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاسراء جمعه عبود عل4275211122093006ً

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت464األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاسراء فالح عبد هللا محمد4276211122093007

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاسماء علً احمد جوٌر4277211122093008

كلٌة االثار/جامعة الموصل429األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاشتً محمد حمٌد عل4278211122093010ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاالء صباح عبد هللا احمد4279211122093012

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتالهام مجٌد فإاد عل4280211122093014ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتانعام جالل عبد الحمٌد حسٌن4281211122093016

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌات قحطان محمد امٌن4282211122093017

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌات نبٌل حسٌن احمد4283211122093018

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد499األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتاٌمان خلٌل ابراهٌم محمد4284211122093020
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كلٌة التربٌة/جامعة كركوك530األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتجٌالن دارا كرٌم خورشٌد4285211122093024

كلٌة االداب/جامعة الموصل445األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتحنان عدنان عطوان خلف4286211122093027

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناترإى حسٌن عطٌة كسوب4287211122093033

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة449األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناترفاه طارق جلٌل داود4288211122093034

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة الطٌبات للبناترندة صادق هادي صالح4289211122093037

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل486األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتروٌدة حاتم شهاب احمد4290211122093038

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى568األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناترٌم صالح احمد صالح4291211122093039

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل492األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتزمن فرهاد محمد اسماعٌل4292211122093040

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتزٌنب جوامٌر سلمان عبد4293211122093041

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى532األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتزٌنة عبد الكرٌم محمد شكر4294211122093043

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتسجى مهدي نصٌف جاسم4295211122093045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتسحر سعد عبد الجبار عبد هللا4296211122093046

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتشهد عبد الوهاب محمد جمعة4297211122093052

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت459األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتشٌماء احمد شكور مغٌر4298211122093054

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت457األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتعبٌر عواد اسماعٌل محمد4299211122093058

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتغادة رٌاض حسٌن اسماعٌل4300211122093059

كلٌة االثار/جامعة الموصل427األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتغدٌر جلٌل ابراهٌم خلف4301211122093060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتفاتن جمعة حسٌن حمد4302211122093061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتفرح جالل ابراهٌم ول4303211122093062ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتكردستان عدنان محمد امٌن حسن4304211122093066

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتمنتهى عبد جمٌل عل4305211122093073ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتمٌادة نزار عبد دروٌش4306211122093075

االداري كركوك/المعهد التقن422ًاألدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتندى عبد الوهاب احمد حسٌن4307211122093080

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتنور طه خزعل رشٌد4308211122093084

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة436األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتنورة رشٌد حمٌد خلٌل4309211122093087

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتهدٌل خلٌل عجٌمً عل4310211122093089ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى548األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتهناء ابراهٌم مصطفى سبع4311211122093090

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت466األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتهند محمد احمد عبد هللا4312211122093092

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة الطٌبات للبناتهه رٌم عبد الرحمن محمد عزٌز4313211122093093

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتآثار ساجد محمود لطٌف4314211122094001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى558األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتأزهار عبد هللا فاضل خرٌسان4315211122094002

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتآالء عدنان طه كٌطان4316211122094004

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتأمانً علً كنوف عبد4317211122094005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى596األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتأٌه فاضل محمد سرحان4318211122094006
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كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاسراء رفعت حسٌن كاظم4319211122094009

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى602األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاسراء ولٌد خالد عبد الرحمن4320211122094010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى581األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاسماء كرٌم علً عبد4321211122094011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى548األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاالء عبد هللا محمد منهل4322211122094012

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة454األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاٌمان سالم ثامر كرٌفع4323211122094013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتاٌمان عباس ٌعقوب ٌوسف4324211122094014

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتختام بالسم علً سعٌد4325211122094017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتختام محمد عبد هللا خضٌر4326211122094019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى596األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتدنٌا مازن عبد الوهاب مردان4327211122094021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناترشا كاظم احمد علو4328211122094022

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناترشا ناجً عبد الوهاب ابراهٌم4329211122094023

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناترنٌن نوري جواد ٌاس4330211122094024

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى536األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناترونق علً جاسم نشم4331211122094025ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن463ًاألدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتزهراء صالح فاضل عباس4332211122094026

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتزهراء محمود كرجً مالو4333211122094027

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتزٌنب اكرٌم ابراهٌم سعلو4334211122094028

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى534األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتزٌنب جاسم محمد نعمه4335211122094029

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتساره جاسم محمد فاضل4336211122094031

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى464األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتساره جمٌل جسام حمود4337211122094032

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتسالٌنا كاظم مراد ابراهٌم4338211122094036

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة558األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتسجى احمد خلٌل سبع4339211122094037

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتسرور ابراهٌم عبد محمود4340211122094038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتسهٌله اٌاد جواد ٌاس4341211122094043

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتشهد حمٌد محمود حرٌفش4342211122094045

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتعبٌر ثائر هادي صالح4343211122094048

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتفاطمه اكرٌم ابراهٌم سعلو4344211122094049

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتلمى محمود كرجً مالو4345211122094051

االداري بعقوبة/المعهد التقن466ًاألدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتمروه حسٌن محمد عبد هللا4346211122094052

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى573األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتمٌس عباس علً غضٌب4347211122094054

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتمٌسم عامر اسماعٌل خلٌل4348211122094055

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتنبؤ حافظ شالل حبٌب4349211122094056

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتندى محمد ذٌاب مح4350211122094058ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى568األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتهاله زاهد جمٌل خلف4351211122094060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتهبه وادي عبد العزٌز موسى4352211122094061
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتهدى جمال أحمد ناٌل4353211122094062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى598األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتهنادي كرٌم محمد حبٌب4354211122094064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى559األدبًثانوٌة العدنانٌة للبناتٌاسمٌن رٌاض حمٌد مجٌد4355211122094068

اداري الموصل/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة جمانة للبناتآٌات خلٌل صالح ابراهٌم4356211122095001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة جمانة للبناتاٌالف جاسم محمد محمود4357211122095004

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة جمانة للبناتاٌمان عباس محمد جمٌل4358211122095005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة جمانة للبناتدعاء عبد الحمٌد توهة حمادة4359211122095008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة جمانة للبناترفٌف عبد الحكٌم عامر احمد4360211122095010

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة جمانة للبناترنٌن عباس سعد ضاح4361211122095011ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى552األدبًثانوٌة جمانة للبناتسجى ثامر شهاب مخلف4362211122095014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة جمانة للبناتغفران رعد كاظم سعٌد4363211122095017

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة جمانة للبناتنادٌة عثمان قادر نجم4364211122095019

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة438األدبًثانوٌة جمانة للبناتندى عثمان سالم محمد4365211122095021

االداري الحوٌجة/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة جمانة للبناتهدى سهٌل نجم عبد4366211122095026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى565األدبًثانوٌة جمانة للبناتهدٌر شهاب حمدان عطٌة4367211122095027

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًثانوٌة جمانة للبناتهند مثنى ٌوسف حمادة4368211122095029

االداري كركوك/المعهد التقن426ًاألدبًثانوٌة نازنٌن للبناتبروٌن عدنان محمد علً عبد هللا4369211122096002

االداري كركوك/المعهد التقن429ًاألدبًثانوٌة نازنٌن للبناتدٌالن شاكر عزٌز ول4370211122096004ً

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت448األدبًثانوٌة نازنٌن للبناتسمٌرة محمد صبحً رشٌد حسن4371211122096005

التقنً بغداد/معهد االدارة437األدبًثانوٌة نازنٌن للبناتشٌماء خالد رحٌم حمٌد4372211122096008

كلٌة القانون/جامعة بغداد592األدبًثانوٌة نازنٌن للبناتعذراء محمد صبحً رشٌد حسن4373211122096009

كلٌة االداب/جامعة بغداد532األدبًثانوٌة نازنٌن للبناتكشال محسن ولً فتاح4374211122096010

كلٌة القانون/جامعة كركوك556األدبًثانوٌة نازنٌن للبناتالرا ورٌا حمٌد سالم4375211122096011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى508األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاستبرق جبار سعدي حسن4376211122097002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاسراء شاكر محمود ذٌاب4377211122097005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتافهام احمد عباس محمود4378211122097009

اداري نٌنوى/المعهد التقن391ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتالهام حازم حسٌن ناصر4379211122097010

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامنه سالم سبع كشاش4380211122097012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى572األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامنه فوزي سهم طعمه4381211122097013

كلٌة اللغات/جامعة بغداد590األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامواج فرج كرٌم منصور4382211122097014

اداري الموصل/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتامٌمه حسن كاظم محمد4383211122097015

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى506األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاناهٌد عبد الجبار خضٌر عباس4384211122097017

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل466األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتانسام خالد عدنان عبد الوهاب4385211122097018

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة445األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌالف حسٌن علً هادي4386211122097021
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االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتاٌمان علً عربٌد حسٌن4387211122097022

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى525األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتحنٌن فخري جبار محمد4388211122097030

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتدعاء ابراهٌم جبار عباس4389211122097031

االداري الحوٌجة/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتدنٌا باسم صالح ابراهٌم4390211122097033

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتذرى محمود ٌاسٌن محمود4391211122097034

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت436األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتربٌعة نجاح كاظم سبع4392211122097036

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناترهام علً جار هللا محمود4393211122097038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتروٌده محمد خضٌر صالح4394211122097039

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى558األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتزهراء سلمان تركً خٌران4395211122097042

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى546األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتسبؤ امجد عباس ذٌاب4396211122097045

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتسجى مهدي خلٌل ابراهٌم4397211122097048

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتسحر عبد السالم عبد هللا جاسم4398211122097049

االداري الحوٌجة/المعهد التقن386ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتسحر كاظم جواد جوهر4399211122097050

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتشهد سالم مجٌد حمد4400211122097053

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتشهد مإٌد قاسم ٌاس4401211122097057

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتضحى صبٌح نجم عل4402211122097059ً

االداري االنبار/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتضفاف حسن عواد عباس4403211122097060

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتعائشه جسام محمد احمد4404211122097061

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتعبٌر خضٌر عباس فاضل4405211122097062

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتغصون ثامر رزوقً مهدي4406211122097065

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتغصون عطا حبٌب احمد4407211122097066

االداري الحوٌجة/المعهد التقن378ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتفاتن نجٌب ناٌف نعمان4408211122097068

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتفاطمه خزعل ابراهٌم خمٌس4409211122097069

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى553األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتفاطمه فاضل عباس كاظم4410211122097070

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتمروى علً عربٌد حسٌن4411211122097074

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتمروى قٌس توفٌق عبد عل4412211122097075ً

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة444األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتناضرٌن عٌاظ محمد احمد4413211122097082

االداري الحوٌجة/المعهد التقن389ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنغم احمد شهاب احمد4414211122097084

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت430األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور الهدى مجٌد خضٌر مجٌد4415211122097087

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور بهجت داود سلمان4416211122097088

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور صباح غاٌب حسن4417211122097089

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور قاسم علً محمد4418211122097091

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتنور نجم حسٌن راشد4419211122097092

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهبه حسن علً محمد4420211122097095
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كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة431األدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهدى عبد الرحٌم غاٌب حسٌن4421211122097098

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهدٌل عبد الكرٌم سلمان عواد4422211122097102

االداري االنبار/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتهٌله ضاري طه خلٌل4423211122097103

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتوالء عبد مالح برٌسم4424211122097105

اداري نٌنوى/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة جوٌرٌة بنت الحارث للبناتٌمٌن نصٌر مجٌد حمٌد4425211122097106

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتاسراء عبد الكرٌم عزٌز خمٌس4426211122098003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتاشواق عباس عٌدان حمود4427211122098006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى533األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتآلق ثائر زكً عل4428211122098007ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتالهام عبد الحمٌد مندٌل حسٌن4429211122098008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتامٌمة عدنان حسٌن علوان4430211122098009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتاٌة هاشم كرٌم ابراهٌم4431211122098011

التقنً بغداد/معهد االدارة449األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتتمارة محمد اسماعٌل مجٌد4432211122098013

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتحنٌن عماد سلمان محمد4433211122098014

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتدعاء ثائر ٌونس حسن4434211122098016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترإى محمد فوزي هادي4435211122098019

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترإى نهاد ابراهٌم عبد العزٌز4436211122098020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتربى ابراهٌم نعمه محمود4437211122098022

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترسل رائد جبار مجٌد4438211122098023

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى573األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترندة طارق وهٌب عبد عل4439211122098025ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناترواء جمعة حسٌن عل4440211122098027ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتزهراء اسد خلف سلوم4441211122098028

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتسما قاسم نجم عبد4442211122098037

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتشهد فارس فاضل بدران4443211122098039

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتشهد محمد علً حسن4444211122098040

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد464األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتصبا منذر عرٌبً ٌاس4445211122098041

فلوجة/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة االنبار452األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتلبنى طالب احمد حسٌن4446211122098050

االداري بعقوبة/المعهد التقن463ًاألدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتمها قٌس خرٌسان لفته4447211122098052

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنبؤ برهان متعب حسن4448211122098054

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتندى ستار عبود رشٌد4449211122098056

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنور سعد علوان كاظم4450211122098059

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتنور قٌصر جمٌل نصٌف4451211122098061

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهالة عماد سلمان ابراهٌم4452211122098064

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت468األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهبة مجٌد منصور طه4453211122098065

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدى نكة صالح ابراهٌم4454211122098069

( 131 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهدٌل سعد اكرم نعمان4455211122098070

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى543األدبًاعدادٌة ثوٌبة االسلمٌة للبناتهند علً عبٌد بنون4456211122098072

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتاسراء راسم حمد عبد4457211122099001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتاسراء عادل فٌصل اسماعٌل4458211122099002

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتاقبال محمد خلٌل اسماعٌل4459211122099004

كلٌة االداب/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتاالء حاتم كاظم ردام4460211122099005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتامنه رشٌد حسٌن محمد سعٌد4461211122099006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى536األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتانوار حٌاوي حسٌن محمود4462211122099007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى563األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتاٌات عدنان عبد الواحد خسباك4463211122099008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتبراء غانم عبد المنعم محمود4464211122099011

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة448األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتجنا رعد خلف جرٌمط4465211122099012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى564األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتحنٌن جمال خمٌس ابراهٌم4466211122099014

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت451األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتدعاء عمر ابراهٌم علوش4467211122099015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى562األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناترنا عبد الصمد احمد مولود4468211122099018

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناترٌام حازم رمٌض مطر4469211122099019

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتزٌنب طاهر مولود جمعه4470211122099021

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتسرى رباح محمود ابراهٌم4471211122099025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتشمس اسعد برجس شهاب4472211122099027

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى581األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتشٌماء عامر محمد حسٌن4473211122099028

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتصابرٌن حبٌب ظاهر حمودي4474211122099030

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتغفران عمر ابراهٌم علوش4475211122099034

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتمنى غانم خلٌل حمود4476211122099037

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتمً بشٌر عبد القادر شكر4477211122099038

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى549األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتمٌنا مصدق هاشم ٌاسٌن4478211122099040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنبؤ خالد محمد محمود4479211122099041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنغم حسٌن علً خضٌر4480211122099042

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنهى طه محمود حسن4481211122099043

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنور رشٌد حمٌد سلمان4482211122099044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنور سعدون علً حسٌن4483211122099045

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى533األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنور عبد احمد حسون4484211122099046

كلٌة االداب/جامعة بغداد501األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنور عبد الحً عزاوي طه4485211122099047

تلعفر/كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة الموصل470األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتنور عبد الخالق موسى ٌعقوب4486211122099048

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتهبه خالد محمد محمود4487211122099050

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى565األدبًثانوٌة آمنة بنت وهب للبناتٌسر ضٌاء هاشم احمد4488211122099052
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كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522األدبًثانوٌة سمٌة للبناتارٌج جاسم شهاب احمد4489211122100001

اداري نٌنوى/المعهد التقن366ًاألدبًثانوٌة سمٌة للبناتاسراء فائق احمد جاسم4490211122100002

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل432األدبًثانوٌة سمٌة للبناتاسمهان وادي عبد علوان4491211122100003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة سمٌة للبناتاالء حسٌن مجٌد عباس4492211122100004

الرصافة/معهد االدارة453األدبًثانوٌة سمٌة للبناتامال وادي حٌدر جالب4493211122100005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًثانوٌة سمٌة للبناتامل سطام كرٌم رمح4494211122100006

االداري النجف/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة سمٌة للبناتامنه جاسم محمد لفتة4495211122100007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًثانوٌة سمٌة للبناتاٌات عدنان عبود برغوث4496211122100008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة سمٌة للبناتحنان لطٌف نومان مظلوم4497211122100011

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة سمٌة للبناتحنٌن فرحان شحاذة عبد4498211122100012

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة سمٌة للبناتدالٌا هادي جامل فرحان4499211122100013

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة سمٌة للبناتزٌنب عدنان حسٌن نزال4500211122100015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة سمٌة للبناتسجى صادق خضر عباس4501211122100016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى623األدبًثانوٌة سمٌة للبناتسجى قاسم شهاب احمد4502211122100017

كلٌة القانون/الجامعة العراقٌة519األدبًثانوٌة سمٌة للبناتلمٌس سعد حمٌد ثجٌل4503211122100020

كلٌة اللغات/جامعة بغداد532األدبًثانوٌة سمٌة للبناتمنال فٌصل عباس حسٌن4504211122100021

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى564األدبًثانوٌة سمٌة للبناتنور حسن محسن عل4505211122100024ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًثانوٌة سمٌة للبناتنورس محمد حسن مطلق4506211122100025

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة438األدبًثانوٌة سمٌة للبناتهٌفاء عبد هللا علٌوي فهد4507211122100027

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت446األدبًثانوٌة سمٌة للبناتوالء جمٌل حمدان جبار4508211122100029

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة سمٌة للبناتوالء حافظ جواد عوزي4509211122100030

كلٌة االداب/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة سمٌة للبناتٌاسمٌن احمد حمد خلف4510211122100031

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة444األدبًثانوٌة سمٌة للبناتٌاسمٌن مسلم كاظم عل4511211122100032ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة عائشة للبناتاٌان ٌوسف توفٌق شكر4512211122101001

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتارٌج رائد علً حسٌن4513211122101002

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتاسماء احمد علً غزال4514211122101003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة عائشة للبناتاالء فلٌح حسن علوان4515211122101005

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة عائشة للبناتالهام لطٌف خمٌس محمد4516211122101006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة عائشة للبناتامٌرة قاسم مهدي صالح4517211122101007

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتاوهام خلٌل ابراهٌم حسن4518211122101008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى521األدبًثانوٌة عائشة للبناتاٌمان عادل حسٌن داود4519211122101009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًثانوٌة عائشة للبناتاٌمان غازي حسب هللا عبد هللا4520211122101010

اداري الموصل/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتبروٌن زكً ٌحٌى وهاب4521211122101011

االداري كركوك/المعهد التقن422ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتبٌداء برهان هاشم حسن4522211122101012
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة عائشة للبناتتهانً علً جمٌل سندال4523211122101013

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة عائشة للبناتحال قاسم علً عبد هللا4524211122101014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة عائشة للبناتحنٌن طه وهٌب احمد4525211122101017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًثانوٌة عائشة للبناتخولة مجٌد رشٌد عوٌد4526211122101018

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًثانوٌة عائشة للبناتدالٌا كرٌم محمد محمود4527211122101019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة عائشة للبناتدعاء صفاء هاشم احمد4528211122101020

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة عائشة للبناتدعاء طالب كرٌم محمود4529211122101021

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل449األدبًثانوٌة عائشة للبناتدموع احمد حسن رمٌض4530211122101022

االداري االنبار/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناترإى نوري كرٌم عطٌة4531211122101023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة عائشة للبناترضاء محمود عبد النبً جراد4532211122101024

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى552األدبًثانوٌة عائشة للبناترضاب سمٌر علً محمد4533211122101025

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناترنا شهاب احمد حسٌن4534211122101027

االداري المسٌب/المعهد التقن415ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناترنا عباس كاظم لفته4535211122101028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة عائشة للبناتروٌدة احمد حمٌد مخٌبر4536211122101029

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة عائشة للبناتزٌنب ابراهٌم خلٌل عبد4537211122101031

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت443األدبًثانوٌة عائشة للبناتزٌنب عكرمة علً احمد4538211122101033

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد495األدبًثانوٌة عائشة للبناتسارة ابراهٌم كٌطان فٌاض4539211122101034

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى527األدبًثانوٌة عائشة للبناتسراب حسٌن كامل سلمان4540211122101037

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى513األدبًثانوٌة عائشة للبناتشهد خالد كرٌم جاسم4541211122101045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة عائشة للبناتصفا محمد مهدي صالح4542211122101048

كلٌة االداب/جامعة الموصل455األدبًثانوٌة عائشة للبناتغفران محمد كٌطان لطٌف4543211122101051

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة عائشة للبناتمروة سالم علً حسٌن4544211122101054

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة عائشة للبناتمروه علً عبد الستار محمد4545211122101055

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى554األدبًثانوٌة عائشة للبناتمٌس محمود مبدر محمود4546211122101057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى543األدبًثانوٌة عائشة للبناتنور عباس خضٌر ٌاس4547211122101060

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى539األدبًثانوٌة عائشة للبناتنور عبد الستار منصور عبد4548211122101061

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة عائشة للبناتهدى رحٌم جمٌل مشاري4549211122101066

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى553األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتابرار صالح خلف حسن4550211122102001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتاستبرق محمد عبد الرحمن فرمان4551211122102002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتاسراء ناجً علً وادي4552211122102004

كلٌة اللغات/جامعة بغداد523األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتاٌه زٌاد اٌاد جلٌل4553211122102007

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتبٌادر احمد بهجت شوكة4554211122102010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتجنان رشٌد حسن محمد4555211122102011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتحنان حامد كاظم شٌاع4556211122102012
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القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى592األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتحنٌن سمٌر حسٌن علً اكبر4557211122102013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتحوراء حسٌن قاركه منصور4558211122102014

كلٌة االداب/جامعة الكوفة503األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتدالٌا صباح اكرم علً اكبر4559211122102015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى534األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتدعاء اسعد محمد اسد4560211122102016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتدٌانا محمد ابراهٌم خلف4561211122102018

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناترغدة علً حسٌن عل4562211122102022ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى529األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناترٌام حسٌن غازي عباس4563211122102023

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت462األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتزٌنب عادل فتحً عبدال4564211122102028

االداري الصوٌرة/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتزٌنة اٌاد ٌوسف كمكة4565211122102030

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتزٌنة شاكر عوٌد داود4566211122102031

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتسارة فرج حسون محمود4567211122102033

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى578األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتسجى عادل ولً جعفر4568211122102035

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى529األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتسجى عباس حسن شاه مراد4569211122102036

الرصافة/معهد االدارة441األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتسجى غضبان عبد الرضا داود4570211122102037

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة455األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتضحى جالل عٌدان حسٌن4571211122102042

اداب قسم االثار/جامعة بغداد469األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتضحى سالم حسن زركوش4572211122102043

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتضحى محمد غاٌب دٌم4573211122102045ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتضمٌاء حمٌد عبد عل4574211122102046ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتفاطمة سمٌر حسٌن علً اكبر4575211122102048

االداري بابل/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتفاطمة علً مزهر عبد4576211122102049

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتفاطمة فرج محمد حسٌن4577211122102050

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتمروة عبد الحسٌن حسن حسٌن4578211122102052

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتمالك صادق مسرهد عل4579211122102054ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتمنى ابراهٌم حسن عباس4580211122102055

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتمنى خورشٌد مجٌد احمد4581211122102056

اداري الموصل/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتمنى عالء الدٌن مصطفى احمد4582211122102058

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون448األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتنبؤ حسٌن علً عبد4583211122102061

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور اٌاد نوروز دروٌش4584211122102064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى529األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتنور جاسم محمد احمد4585211122102065

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتنورة ابراهٌم كمال ول4586211122102067ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتنورة حمٌد احمد مراد4587211122102068

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت462األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتهبة عباس خلٌل ابراهٌم4588211122102070

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتهبة فاروق حسن حسٌن4589211122102071

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى467األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتهدٌر هادي عبد الحسٌن مجٌد4590211122102073
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كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتهدٌل عبد الحسٌن عبد القادر محمود4591211122102075

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة الفاضالت للبناتوسن طه معروف طاهر4592211122102080

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت457األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتادٌان حقً اسماعٌل طالب4593211122103002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاسراء رائد سلمان حمدان4594211122103003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاسراء سعدي محمود كاظم4595211122103004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاسراء ماجد شاكر محمود4596211122103005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاسماء عبد هللا علً جاسم4597211122103007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاسٌل طالل محمد عباس4598211122103009

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتافراح غازي حسن علوان4599211122103010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاالء جمال قدوري محمود4600211122103011

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتالفت كمال صالح مهدي4601211122103012

االداري الحوٌجة/المعهد التقن398ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتامال عامر نجم عبود4602211122103013

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتامانً سعٌد حمٌد حمودي4603211122103014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى556األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاٌمان ٌاسٌن مدحً مطرود4604211122103017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتاٌمان ٌوسف عدنان مهدي4605211122103018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى553األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتبٌداء محمد سبع خمٌس4606211122103021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتتغرٌد خضٌر محً جاسم4607211122103022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى565األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتحنان احمد صالح دواي4608211122103023

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتدٌنا اركان سلمان احمد4609211122103025

االداري الحوٌجة/المعهد التقن398ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناترإى ثابت عبد الحمٌد كرٌم4610211122103026

اداري الموصل/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناترشا اكرم حالوب احمد4611211122103028

االداري الحوٌجة/المعهد التقن380ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناترغدة محمد ٌاسٌن كنوان4612211122103031

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة المنتهى للبناترفل عامر نافع مهدي4613211122103033

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتزهراء عادل قاسم رضا4614211122103036

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتزهراء عالء وهٌب عل4615211122103037ً

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت422األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتزٌنب قٌس كرٌم جاسم4616211122103038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسارة احمد مهدي حسن4617211122103039

االداري الحوٌجة/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسارة اكرم حالوب احمد4618211122103040

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى506األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسارة خالد طالب كاظم4619211122103041

اداري نٌنوى/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسارة عبد هللا عمر حمودي4620211122103043

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسارة علً اسماعٌل نوري4621211122103044

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتساره محمد جمٌل محمود4622211122103045

االداري بعقوبة/المعهد التقن504ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسجا محمد علوان عٌدان4623211122103046

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى514األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسجال نصٌف جاسم مرهون4624211122103047

( 136 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسحر سمٌر سلمان غرٌب4625211122103048

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسرى ابراهٌم كاظم نجرس4626211122103050

كلٌة االداب/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسرى علً زٌدان خلف4627211122103052

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسفانة حاتم تاٌه لطٌف4628211122103053

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتسهلٌة ٌاسٌن خضٌر صالح4629211122103055

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى582األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتشذى عادل هادي صالح4630211122103057

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتشذى محمد سعٌد مجٌد4631211122103058

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتشٌرٌن مظفر عبد الجبار خلف4632211122103061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتشٌماء صفاء محمود عٌدان4633211122103062

االداري بعقوبة/المعهد التقن465ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتصابرٌن علً حسٌن عبار4634211122103064

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتصبا محمد مصلح حسٌن4635211122103065

االداري بابل/المعهد التقن425ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتصباح عبد الكرٌم جلٌل خلف4636211122103066

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتصفا حسن علوان مجٌد4637211122103067

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتضحى باسم ابراهٌم عبد4638211122103069

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة444األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتعبٌر جاسم مخٌبر احمد4639211122103071

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتعبٌر طالل صالح مهدي4640211122103072

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتعذراء حسٌن حسن امٌن4641211122103073

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتعروبه سامً حسٌن حمد4642211122103074

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتعال خالص علً حسٌن4643211122103075

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى533األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتفردوس شعبان مندٌل احمد4644211122103076

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتلطٌفة طالل صالح مهدي4645211122103077

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتلٌنا ناٌف سعدون مصطاف4646211122103078

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمرٌم محمد عبد الرحٌم سعٌد4647211122103080

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمنى قحطان صبار خلف4648211122103083

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمها احمد عبد هللا عواد4649211122103084

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمها علً محمود حسٌن4650211122103085

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل436األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمها محمد زٌدان خلف4651211122103086

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتمٌالد محمد حسن عل4652211122103087ً

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى482األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتندى محمد سعٌد مجٌد4653211122103089

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنضال عبد الجلٌل حسٌن عل4654211122103091ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور خالد خلٌل محمود4655211122103093

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور طارق عالء الدٌن شكر4656211122103095

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور علً خضٌر عل4657211122103097ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور محمود راضً ناٌف4658211122103098
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور محمود صكبان مندٌل4659211122103099

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنور مهند صبحً خلف4660211122103100

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتنورة رشٌد حمٌد عباس4661211122103101

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتهبه عبد اللطٌف نجدي محمد4662211122103104

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتهدى احمد نصٌف جاسم4663211122103105

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتهناء قحطان ثامر صالح4664211122103106

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة480األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتهند عدنان مصحب حسٌن4665211122103107

االداري االنبار/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة المنتهى للبناتوسن محمد احمد ٌحٌى4666211122103110

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة المنتهى للبناتوالء غفران غازي عبد الكرٌم4667211122103112

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة476األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتاٌات ٌاسر خلٌل فرمان4668211122104001

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد485األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتاٌمان داود سلمان خضر4669211122104002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتاٌمان فالح فلٌح حسن4670211122104003

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد472األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتبراء محسن رشٌد عل4671211122104004ً

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتدلٌا عقٌل هاشم ٌحٌى4672211122104006

الرصافة/معهد االدارة443األدبًثانوٌة قزانٌة للبناترندة ماهود سلمان شبٌب4673211122104008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة قزانٌة للبناترٌام جلٌل علً رشٌد4674211122104009

الرصافة/معهد االدارة437األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتزمن فالح فلٌح حسن4675211122104010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتزٌنه اصغر عٌدان سوهال4676211122104013

الرصافة/معهد االدارة443األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتسجى احمد سمٌن وهاب4677211122104014

التطبٌقٌة بغداد/معهد الفنون450األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتفاطمة عدنان فتحً عبدال4678211122104016

التقنً بغداد/معهد االدارة430األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتمها فالح مسرهد سلمان4679211122104017

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتنورس اٌاد كاظم داود4680211122104018

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة457األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتنورس عبد هللا جبار رمضان4681211122104019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة قزانٌة للبناتهدى خلف جادر عل4682211122104020ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة فاطمة للبناتاسراء سالم احمد عبد هللا4683211122105001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى550األدبًثانوٌة فاطمة للبناتاسراء عامر سعٌد فرٌح4684211122105002

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى585األدبًثانوٌة فاطمة للبناتاسراء عبد الحسٌن عبد هللا عل4685211122105003ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى553األدبًثانوٌة فاطمة للبناتاسماء فالح ابراهٌم فلٌح4686211122105005

كلٌة االداب/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة فاطمة للبناتاٌهاب حامد سعٌد فرٌح4687211122105008

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًثانوٌة فاطمة للبناتجنان حمٌد طرفه عبد4688211122105009

اداري الموصل/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة فاطمة للبناتدعاء عبد الحمٌد شكر محمود4689211122105010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة فاطمة للبناتدٌانه ابراهٌم جوامٌر دروٌش4690211122105012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى573األدبًثانوٌة فاطمة للبناترانٌا قاسم محمد احمد4691211122105013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى582األدبًثانوٌة فاطمة للبناترسل مجٌد حمٌد حسٌن4692211122105014
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سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت447األدبًثانوٌة فاطمة للبناترغد رشٌد ابراهٌم خلٌل4693211122105015

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى519األدبًثانوٌة فاطمة للبناترغد ٌحٌى فرحان كشكول4694211122105016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى542األدبًثانوٌة فاطمة للبناترفٌده هشام حسٌن حسن4695211122105017

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة فاطمة للبناتساره عبد هللا حسٌن علوان4696211122105021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى552األدبًثانوٌة فاطمة للبناتشهالء رشٌد حمٌد جمعة4697211122105022

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة فاطمة للبناتلواء طاهر كامل فاضل4698211122105023

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة فاطمة للبناتمروة خلٌل ابراهٌم حمٌد4699211122105024

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة فاطمة للبناتمروه محمد ابراهٌم جاسم4700211122105026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًثانوٌة فاطمة للبناتنادٌه سامً حمٌد خلف4701211122105029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًثانوٌة فاطمة للبناتهدٌل علً حسٌن لفتة4702211122105031

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًثانوٌة فاطمة للبناتهٌام رحمان قحطان علوان4703211122105032

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة فاطمة للبناتٌاسمٌن فٌصل غازي عبد العزٌز4704211122105034

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتاطٌاف رحمن علوان سموم4705211122106004

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل438األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتاالء خالد صبار شو ن4706211122106005ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة بلقٌس للبناترواء شهاب احمد محمود4707211122106011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتزبٌدة جالل جاسم خمٌس4708211122106012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتزهراء سعد خضٌر عباس4709211122106014

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتغفران خالد فلٌح غٌدان4710211122106019

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتفإادة مفتن ماهود صالح4711211122106020

اداري نٌنوى/المعهد التقن391ًاألدبًثانوٌة بلقٌس للبناتفاطمه مجٌد محمود جاسم4712211122106021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى571األدبًثانوٌة بلقٌس للبناتندى عبد الواحد مهدي صالح4713211122106025

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل445األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتاسراء حمٌد رشٌد خمٌس4714211122107001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتاٌمان باسل محمود خضٌر4715211122107005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتحسناء طه حٌدر طه4716211122107007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة ام عمارة للبناترنا سعد عباس صالح4717211122107012

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت445األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتسارة جاسم محمد قٌس4718211122107016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتسارة قحطان جمٌل حسٌن4719211122107017

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتسرى مندوب اٌوب محسن4720211122107019

االداري كركوك/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتسمر محمد ٌاس ابراهٌم4721211122107020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتشٌماء عثمان خالد علوان4722211122107022

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتضحى عبد الوهاب شعبان خالد4723211122107023

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتعال منذر خالد طاهر4724211122107027

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتمروة طه احمد ٌاسٌن4725211122107031

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل435األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتمرٌم غانم رشٌد حمٌد4726211122107032
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االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتمرٌم نمٌر ٌعقوب محمود4727211122107033

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتمنى طالل قدري سرحان4728211122107034

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتمها كامل حمد عل4729211122107035ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتنادٌة عدنان جٌاد عبد الرحمن4730211122107036

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتنور عبد الوهاب شعبان خالد4731211122107037

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتهاجر باسم محمود خضٌر4732211122107039

االداري االنبار/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتهالة زٌدان لطٌف حمادي4733211122107040

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتهدٌل صالح جلٌل احمد4734211122107041

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل447األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتورود جاسم محمد ثلج4735211122107043

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة ام عمارة للبناتورود مصطفى جمٌل بندر4736211122107044

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى560األدبًثانوٌة ام عمارة للبناتوسن احمد حسن عل4737211122107045ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة المكال للبناترغد محمود جدوع عٌاده4738211122108005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة المكال للبناتضحى حمٌد عبد هللا شرٌده4739211122108007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة المكال للبناتنرمٌن سلمان داود حرٌث4740211122108011

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة االمانة للبناتاسراء محمود مصطفى عل4741211122109002ً

كلٌة التربٌة/جامعة كركوك533األدبًثانوٌة االمانة للبناتدالل شاكر محمود خلف4742211122109005

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل477األدبًثانوٌة االمانة للبناترنا جعفر محمد حسٌن4743211122109006

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة االمانة للبناترٌهام حٌدر حسٌن عل4744211122109007ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت471األدبًثانوٌة االمانة للبناتهدى جعفر اكبر عل4745211122109013ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة القدس للبناتاسراء علً عبد الوهاب عبد الرزاق4746211122110004

االداري النجف/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتاالء عدنان كاظم بكر4747211122110008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة القدس للبناتاٌة سمٌر محمود حمد4748211122110011

االداري الحوٌجة/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتبسمه عامر سالم جواد4749211122110018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى583األدبًاعدادٌة القدس للبناتحنان حمٌد علً خضٌر4750211122110020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450األدبًاعدادٌة القدس للبناتحنٌن اٌاد حسن حسٌن4751211122110021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة القدس للبناتحنٌن صادق كرٌم اسماعٌل4752211122110023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة القدس للبناتخلود علً قادر محمد4753211122110024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة القدس للبناتدٌنا مثنى اكرم محمد4754211122110030

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناترشا امٌن وهٌب عمر4755211122110033

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة القدس للبناترنا سلٌم عبد الكرٌم اسماعٌل4756211122110038

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة القدس للبناترنا عالء كرٌم عبد الرحمن4757211122110039

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة القدس للبناترواء قحطان خلٌل حمادة4758211122110042

اداري نٌنوى/المعهد التقن383ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتزمن مجٌد هادي مجٌد4759211122110046

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة القدس للبناتزٌنب احمد سلمان عبود4760211122110047
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة القدس للبناتزٌنب سعد اكرم محمد سعٌد4761211122110049

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة القدس للبناتزٌنب معن طعان خلف4762211122110050

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتسارة جمال حسٌن محمد4763211122110052

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة القدس للبناتسارة عبد الكرٌم محمد نوري صبري4764211122110055

اداري نٌنوى/المعهد التقن392ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتسرى مهدي صالح علوان4765211122110058

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتشهد طالل فاضل عبد الرزاق4766211122110064

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى469األدبًاعدادٌة القدس للبناتشهد عمار مهدي زٌنل4767211122110065

االداري كركوك/المعهد التقن419ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتشهد محمد عباس شمال4768211122110066

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًاعدادٌة القدس للبناتصفا شهاب احمد صالح4769211122110071

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتضحى هادي حسن هادي4770211122110072

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًاعدادٌة القدس للبناتطٌبه علً اكرم محمد4771211122110073

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت461األدبًاعدادٌة القدس للبناتعذراء علً حسٌن كاظم4772211122110074

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة القدس للبناتلٌلى رشٌد حمٌد جواد4773211122110080

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتمرٌم عبد الستار بدر صالح4774211122110085

التقنً بغداد/معهد االدارة441األدبًاعدادٌة القدس للبناتمرٌم محمد مهدي محمد4775211122110086

الرصافة/معهد االدارة449األدبًاعدادٌة القدس للبناتمنار جاسم محمد حمٌد4776211122110087

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتمها محمد رضا عبود4777211122110090

االداري الحوٌجة/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتمٌس طه هاشم محمد4778211122110092

االداري االنبار/المعهد التقن405ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتمٌالد مزهر محمد منشد4779211122110094

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًاعدادٌة القدس للبناتنبراس حاتم سعود فٌصل4780211122110095

االداري المسٌب/المعهد التقن423ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتنور احمد جمعه احمد4781211122110098

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة القدس للبناتنور احمد جمعه ركن4782211122110099

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتنور حمزه فارس فٌروز4783211122110100

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة القدس للبناتنور فاضل حسن رحٌم4784211122110102

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت452األدبًاعدادٌة القدس للبناتنور قصً علوان محمود4785211122110103

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة القدس للبناتنورا سمٌر عبد الستار محمد4786211122110104

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتهاله نبٌل غازي صبري4787211122110106

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت445األدبًاعدادٌة القدس للبناتهبه حسٌن علً حسٌن4788211122110107

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة القدس للبناتهند خالد حمٌد عٌسى4789211122110110

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل435األدبًاعدادٌة القدس للبناتهند عصام حمود رحٌم4790211122110112

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتهند قحطان نصٌف ٌوسف4791211122110114

اداري نٌنوى/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتهٌام تحسٌن احمد شندي4792211122110115

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتوفاء كرٌم حسن جمعه4793211122110120

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة القدس للبناتٌاسمٌن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل4794211122110121
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتاٌالف واثق ابراهٌم عبود4795211122111002

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد531األدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتجوان جبار توفٌق رمضان4796211122111008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى516األدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتساره خالد محمد ابراهٌم4797211122111013

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتشٌالن عمران علً احمد4798211122111016

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتنور طه احمد محمد4799211122111024

كلٌة االداب/جامعة الموصل453األدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتهدى خلٌل ابراهٌم عٌسى4800211122111026

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة التؤمٌم للبناتهٌقً احمد فرج سمٌن4801211122111028

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل452األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتاثار هاشم علً صالح4802211122112001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى556األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتاحالم شالل دحام نصٌف4803211122112002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتاطٌاف اسماعٌل خلٌل علوان4804211122112007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتاٌالف طالب حافظ سالم4805211122112008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى599األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتاٌمان عبد محمد حسن4806211122112009

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل446األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتتغرٌد فاضل حسٌن علوان4807211122112012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى539األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتدعاء غفور حسٌن علوان4808211122112014

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل451األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناترسل صبار سعٌد مهدي4809211122112017

االداري الصوٌرة/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة انطاكٌة للبناترٌام كاظم جواد خماس4810211122112022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتزهره عباس علً هادي4811211122112024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتطٌف نعمه حسٌن علوان4812211122112032

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتعهد طعمه فارس محمد4813211122112033

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتغنٌه محمد خلٌل مهدي4814211122112034

االداري بابل/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتفاطمه مهدي كاظم عباس4815211122112035

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتمرٌم عبد الكرٌم كافً رفٌدي4816211122112037

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى610األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتمٌسون نوري حسٌن حمري4817211122112039

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد553األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتنبؤ امجد ٌوسف لطٌف4818211122112040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتنغم ٌونس فارس محمد4819211122112041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى661األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتنوال قاسم علً هادي4820211122112042

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتنور حسن غاٌب عبد4821211122112043

اداري الموصل/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة انطاكٌة للبناتهمسه هادي غناوي عبد الحسن4822211122112045

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًثانوٌة الزهور للبناتاٌناس شاكر محمود جابر4823211122113007

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة الزهور للبناتجنان محمد علً ٌوسف اسماعٌل4824211122113010

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة الزهور للبناتحنان محمد هادي حسٌن4825211122113012

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة الزهور للبناتحنٌن علً هاشم علوان4826211122113013

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة الزهور للبناتحوراء قاسم جعفر محمد جواد4827211122113014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة الزهور للبناتدعاء معٌن عباس علوان4828211122113016
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة الزهور للبناترقٌه محمد مهدي احمد4829211122113018

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة الزهور للبناتعذراء محمد حسن سعٌد اسماعٌل4830211122113027

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة الزهور للبناتفرح اسماعٌل عبد اسماعٌل4831211122113029

االداري النجف/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الزهور للبناتلٌنا محسن هادي رمٌض4832211122113032

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًثانوٌة الزهور للبناتنور محمد مجٌد شهاب4833211122113035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًثانوٌة الزهور للبناتهاله هالل وذاح سلطان4834211122113038

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى578األدبًثانوٌة الزهور للبناتهدى نعمه حسن نعمه4835211122113039

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتاشواق طه اسود حسٌن4836211122114001

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتافراح محمد محمود كاظم4837211122114002

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتاٌصال بشار احمد ابراهٌم4838211122114003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتاٌمان حاتم ٌونس حسٌن4839211122114004

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتبشائر حافظ رشٌد حمد4840211122114006

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتبلقٌس حاتم ٌونس حسٌن4841211122114007

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتجنان مصطفى سلمان كاظم4842211122114008

االداري بعقوبة/المعهد التقن459ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتحوراء ٌوسف ٌونس حسٌن4843211122114009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى549األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتختام لطفً حسٌن علوان4844211122114010

فلوجة/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة االنبار455األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتخنساء علً حسٌن خضٌر4845211122114011

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتدعاء عبد الجبار اسعد ظاهر4846211122114012

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتدعاء عماد جاسم حمادي4847211122114013

االداري بعقوبة/المعهد التقن467ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناترندة ماجد رحمان احمد4848211122114017

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتزهراء حكمت عبد المنعم وهٌب4849211122114018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتزهراء ٌوسف ٌونس حسٌن4850211122114019

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتزٌنب حٌدر محمد علً صالح4851211122114020

االداري الحوٌجة/المعهد التقن376ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتزٌنة عمر نجم عبد هللا4852211122114023

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتسارة مقداد عبد خماس4853211122114024

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتسرى حسٌن علً جاسم4854211122114026

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتعذراء اسماعٌل وهٌب عطٌة4855211122114027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتعذراء حمدان محمود سٌد4856211122114028

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتغفران خزعل حمد هدوش4857211122114029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتفرح طارق رشٌد حمٌد4858211122114030

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتمرٌم رشٌد حمٌد داغر4859211122114031

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة االدٌبة للبناتمرٌم نزار جبار ابراهٌم4860211122114032

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتنور خضٌر غانم سبع4861211122114033

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتنورس فإاد عبد الباقً حسٌن4862211122114035
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التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتهبة عبد الواحد جاسم محمد4863211122114036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة االدٌبة للبناتهدٌر احمد رشٌد حمد4864211122114037

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى547األدبًثانوٌة الكواكب للبناتاثمار سلمان علً جاسم4865211122115001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى608األدبًثانوٌة الكواكب للبناتزٌنب خالد محمد حسٌن4866211122115007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًثانوٌة الكواكب للبناتنور صبحً صالح فرج4867211122115013

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتاٌات جعفر صادق سبع4868211122116002

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة البٌنات للبناتاٌات علً قحطان عكال4869211122116003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتحنٌن حسٌن جاسم محمد4870211122116008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتحنٌن قاسم طالب عبد4871211122116009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتحوراء هاشم طالب عبد4872211122116010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتدٌنا طالب عباس جاسم4873211122116013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًاعدادٌة البٌنات للبناترغدة فاضل علً ملك4874211122116014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى535األدبًاعدادٌة البٌنات للبناترٌم علً عبٌد عبد الرسول4875211122116015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتزهراء حسٌن هادي غائب4876211122116016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتزهراء غالب علً ضاح4877211122116018ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتزهراء محمد مهدي محمد4878211122116019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى535األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتزٌنب سامً اسماعٌل خضٌر4879211122116020

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى536األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتفاطمة حسٌن هادي غائب4880211122116025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتمروة حسٌن علً حسٌن4881211122116027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى600األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتمروج قاسم محمد جاسم4882211122116028

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتنورا صبحً كامل عطٌة4883211122116031

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى464األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتنورهان حسن علً حمٌد4884211122116032

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة البٌنات للبناتهدٌر علً خضٌر عباس4885211122116033

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتاثمار خالد حسن خضٌر4886211122117001

فنون النجف/المعهد التقن406ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتاسراء صالح حمٌد حسن4887211122117002

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتاالء عباس شفٌق حسٌن4888211122117003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًثانوٌة الخنساء للبناتاٌات مكً صادق جاسم4889211122117004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة الخنساء للبناتحنان رعد فاضل شهاب4890211122117008

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًثانوٌة الخنساء للبناتدعاء سالم محمد حاجم4891211122117011

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناترإى زٌاد محمد سهٌل4892211122117013

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى590األدبًثانوٌة الخنساء للبناتزٌنب خضٌر عباس فاضل4893211122117018

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى558األدبًثانوٌة الخنساء للبناتزٌنب قٌس عباس محمود4894211122117019

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتسلمى حسن علوان عٌفان4895211122117022

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة الخنساء للبناتسناء جاسم حمادة حمود4896211122117023
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة الخنساء للبناتشروق علً شاكر محمود4897211122117024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة الخنساء للبناتغفران علً صادق مهدي4898211122117027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًثانوٌة الخنساء للبناتفرقان محمد جاسم محمد4899211122117029

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتنبؤ احمد عبد الوهاب خلٌل4900211122117030

االداري بعقوبة/المعهد التقن464ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتندى حمٌد خماس مهدي4901211122117031

االداري الحوٌجة/المعهد التقن398ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتهبة محمد علً حسن صالح4902211122117033

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًثانوٌة الخنساء للبناتهدى محمود عبد هللا جواد4903211122117034

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة الخنساء للبناتهدٌر عبد الحلٌم مرعً طالب4904211122117035

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى548األدبًثانوٌة الخنساء للبناتوسناء عباس حمٌد نعمان4905211122117037

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت476األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناترنا خلٌل محمد مهدي4906211122118009

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتزٌنب اسماعٌل خلٌل ابراهٌم4907211122118010

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى521األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتسارة هالل الٌاس ول4908211122118012ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتلمى صالح الٌاس خضر4909211122118018

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة464األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتلندا صباح جودي كاظم4910211122118019

بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة494األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتلندا قٌصر جرجٌس عزٌز4911211122118020

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى573األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتنور ناصر حسٌن محمد4912211122118027

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتهدٌر عماد ابراهٌم حسٌن4913211122118029

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة زٌنب الهاللٌة للبناتهدٌر محمد فهد احمد4914211122118030

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتجنان صالح محمد راشد4915211122120001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى542األدبًثانوٌة البحٌرة للبناترهام عبد الرضا شالل رحٌم4916211122120003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتسالً ٌاسٌن خضٌر حسون4917211122120004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى535األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتسمارة عبد السالم عادل مجٌد4918211122120005

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت461األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتشهد صالح جلوب شطب4919211122120006

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت464األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتنور خلٌل احمد محمد4920211122120007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتنور عبد الجبار كاظم رضا4921211122120008

االداري كركوك/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة البحٌرة للبناتنور عدنان شجاع عواد4922211122120009

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة البحٌرة للبناتنورهان ٌوسف علً عسكر4923211122120010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًثانوٌة البحٌرة للبناتهدٌر محً الدٌن زٌدان غلٌس4924211122120011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى538األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاثمار حسن اسماعٌل خلٌل4925211122121001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى531األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتارٌج عادل احمد سلمان4926211122121002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاسراء احمد منهل عوٌد4927211122121003

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة452األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاسماء رعد مهدي صالح4928211122121005

كلٌة القانون/جامعة كركوك507األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتاسٌل مجٌد ابراهٌم ناٌل4929211122121006

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتبشائر صالح مهدي حسن4930211122121008
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االداري كركوك/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتبنش مراد عزٌز مهدي4931211122121009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتدعاء حسن فاضل محمد4932211122121011

الرصافة/معهد االدارة438األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتدموع حسٌن شكر محمود4933211122121012

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترإى عادل غازي نصٌف4934211122121013

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى546األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترشا ابراهٌم جاسم خاطر4935211122121016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى543األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترشا احمد نومان عبد4936211122121017

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى568األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترغد عبد العباس خالد دفله4937211122121018

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة439األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترفل ثاٌر جواد كاظم4938211122121019

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت444األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترنا احمد حمود عل4939211122121020ً

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت447األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترواء الهام خالق شجاع4940211122121021

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتروٌده قٌس مراد كطٌوي4941211122121022

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناترٌم عثمان خلٌل صالح4942211122121024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتزهراء جاسم محمد هاشم4943211122121026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتزٌنه مالك هاشم نجم4944211122121028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتزٌنه نجم عبٌد كاظم4945211122121029

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسجى وصفً عبد هللا حسٌن4946211122121032

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسحر عٌسى محمد ابراهٌم4947211122121033

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتسمر علً سلمان حمودي4948211122121034

االداري االنبار/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتشهد رحٌم احمد محمد4949211122121036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى591األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتشٌرٌن طالب سكران محبوب4950211122121038

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتشٌرٌن نزار هادي موسى4951211122121039

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتضحى طارق فرحان احمد4952211122121041

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتقدس دحام كمر عبد هللا4953211122121044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتلبنى عادل سلمان حسٌن4954211122121045

اداري الموصل/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتلٌلى علً خلف عل4955211122121046ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمروة علوان احمد حسٌن4956211122121047

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمرٌم لعٌبً مزعل ناصر4957211122121050

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمها كامل حمودي شهاب4958211122121051

التقنً بغداد/معهد االدارة423األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتمٌس عثمان خلٌل صالح4959211122121052

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتنغم كاظم جواد عل4960211122121054ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن394ًاألدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتنهى كامل حمودي شهاب4961211122121055

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتنور عواد عبد اللطٌف جاسم4962211122121057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى532األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتنور فاضل خالد دفله4963211122121058

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهبة عالء الدٌن شاكر محمود4964211122121059
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهجران قاسم عطٌه رزٌق4965211122121060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهدٌر نجم عبد هللا خماس4966211122121062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى568األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتهدٌل كامل عنوان هزاع4967211122121063

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتوجدان محمد رشٌد خدام4968211122121064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًاعدادٌة ام حبٌبة للبناتوالء طالل فاضل حسٌن4969211122121066

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة الحمائم للبناتحوراء صالح محمد جاسم4970211122122004

االداري المسٌب/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة الحمائم للبناترإى محمود ابراهٌم محمد4971211122122006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة الحمائم للبناتزهراء منتظر صالح عبد الحسٌن4972211122122008

كلٌة الفقه/جامعة الكوفة443األدبًثانوٌة الحمائم للبناتسجى مبدر عبد ردٌن4973211122122010ً

التقنً بغداد/معهد االدارة446األدبًثانوٌة الحمائم للبناتسالمة حسٌن عبد السالم ابراهٌم4974211122122012

االداري بعقوبة/المعهد التقن463ًاألدبًثانوٌة الحمائم للبناتشجن حبٌب شالل حبٌب4975211122122013

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة481األدبًثانوٌة الحمائم للبناتشهد صادق عبود شهاب4976211122122014

كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة506األدبًثانوٌة الحمائم للبناتشٌماء مهدي عباس جواد4977211122122015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة الحمائم للبناتمها علً هجر طه4978211122122016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة الحمائم للبناتمها مبدر عبد ردٌن4979211122122017ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة الحمائم للبناتوسن ضٌاء عبد الكرٌم عباس4980211122122019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة الحمائم للبناتٌاسمٌن شوكه عبد الهادي احمد4981211122122020

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة462األدبًثانوٌة سارة للبناتاٌناس سامً صابر حسٌن4982211122123001

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت459األدبًثانوٌة سارة للبناتبراء عدنان علً عبد الحسٌن4983211122123003

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة473األدبًثانوٌة سارة للبناترشا فرٌد سلٌمان مجٌد4984211122123006

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد516األدبًثانوٌة سارة للبناتزهراء شاكر شوكت فتح هللا4985211122123009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة سارة للبناتسهام علً ٌوسف كاظم4986211122123011

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة النهرٌن502األدبًثانوٌة سارة للبناتشفاء سالم شكر محمد4987211122123012

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد507األدبًثانوٌة سارة للبناتضحى صباح فلٌح حسن4988211122123014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة سارة للبناتضحى عبد الرحمن رفٌق امٌن4989211122123015

اداري الموصل/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة سارة للبناتمروه حسٌن حواس عتٌج4990211122123018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى567األدبًثانوٌة سارة للبناتنرٌمان عباس حمٌد عل4991211122123021ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى532األدبًثانوٌة سارة للبناتنسرٌن ٌاسٌن احمد وادي4992211122123022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى532األدبًثانوٌة سارة للبناتنور هٌثم موفق جمال4993211122123024

االداري الحوٌجة/المعهد التقن372ًاألدبًثانوٌة سارة للبناتنورا شاكر شكر حسٌن4994211122123025

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًثانوٌة سارة للبناتهدى ٌاسٌن خلٌل قادر4995211122123026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة سارة للبناتوالء ولٌد جاسم محمد4996211122123027

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة تلمسان للبناتاسراء فخري عبد الجبار علوان4997211122124001

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة تلمسان للبناترائده علً كاظم محمد4998211122124003
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كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة486األدبًثانوٌة تلمسان للبناتزهراء فالح مهدي حسن4999211122124004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة تلمسان للبناتشرٌهان ثاٌر محمد عل5000211122124006ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة تلمسان للبناتنور خضٌر حسٌن عل5001211122124010ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة تلمسان للبناتهدٌل عبد السالم هادي صالح5002211122124012

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد473األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتاٌالف عبد هللا غالم عل5003211122125001ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتبان عقٌل عزٌز جواد5004211122125002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتبشائر موفق حسون محمود5005211122125003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى531األدبًثانوٌة الٌرموك للبناترفل ٌونس شاكر محمود5006211122125006

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتساره سعد عزٌز صالح5007211122125009

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتساره محمد نوري عارف5008211122125010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتضحى سعدون عبد المحسن عل5009211122125014ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتضحى ناصر ابراهٌم ناصر5010211122125015

اداري نٌنوى/المعهد التقن383ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتعهد قٌس راشد سنجار5011211122125016

االداري الحوٌجة/المعهد التقن367ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتفاطمه محمود امٌر مجٌد5012211122125017

االداري كركوك/المعهد التقن405ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتمروه عبد الكرٌم خلٌل حبٌب5013211122125019

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتمرٌم عادل عباس عل5014211122125020ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتمرٌم عباس سلمان غائب5015211122125021

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنرٌمان عدنان محمود هٌمص5016211122125022

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنسرٌن رحمان شٌره عل5017211122125023ً

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة443األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنور الهدى حمزه مطشر احمد5018211122125024

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى521األدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنور محمد ستار نعمان5019211122125025

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنورس ابراهٌم كداح مهدي5020211122125027

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة الٌرموك للبناتنورس موسى اكرم جاسم5021211122125028

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل467األدبًثانوٌة والدة للبناتاحالم ثامر عبد رحمان5022211122126001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة والدة للبناتبلقٌس ٌوسف خلٌل ابراهٌم5023211122126003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى519األدبًثانوٌة والدة للبناترإى سامً ابراهٌم مجٌد5024211122126006

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل442األدبًثانوٌة والدة للبناتشٌرٌن صالح اسماعٌل وحٌد5025211122126011

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة والدة للبناتمرٌم غازي فٌصل حسٌن5026211122126012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى556األدبًثانوٌة والدة للبناتهاله ثائر لطٌف جاسم5027211122126014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى583األدبًثانوٌة ام القرى للبناتاشجان خالد ابراهٌم جار هللا5028211122127003

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة ام القرى للبناتاطٌاف ولٌد خلٌفه محمود5029211122127004

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة ام القرى للبناتحنٌن تحسٌن كرٌم حمٌد5030211122127008

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى568األدبًثانوٌة ام القرى للبناتراند اٌاد عبد الكرٌم شكر5031211122127010

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة ام القرى للبناتسلوى كامل حسٌن عل5032211122127017ً
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة ام القرى للبناتصابرٌن فٌصل عزٌز عبد5033211122127021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى565األدبًثانوٌة ام القرى للبناتفاطمه طارق حمو احمد5034211122127025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى561األدبًثانوٌة ام القرى للبناتلمى حامد خمٌس جابر5035211122127027

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى558األدبًثانوٌة ام القرى للبناتمرٌم سامً ابراهٌم محمد5036211122127029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًثانوٌة ام القرى للبناتنورس محمود شكر محمود5037211122127034

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة ام القرى للبناتهاجر سامً طه ٌاسٌن5038211122127036

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتافراح زٌد اسماعٌل حسون5039211122128001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتامل محمد عٌسى جاسم5040211122128002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى533األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتامٌرة خٌر هللا مهدي جمعة5041211122128004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتدعاء سلمان داود جار هللا5042211122128006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناترغده قاسم عبد هللا احمد5043211122128008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى547األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتساره صائب توفٌق احمد5044211122128009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى610األدبًثانوٌة احباب المصطفى للبناتساره ٌاس صالح دواي5045211122128011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى535األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتازهار كاظم حسن جواد5046211122129001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتاسراء مانع امٌن حسون5047211122129003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتاٌالف صفاء حسٌن احمد5048211122129005

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتبٌداء كرٌم عزٌز هادي5049211122129007

الرصافة/معهد االدارة437األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتخدٌجه علً حسن عل5050211122129009ً

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة510األدبًثانوٌة الودٌعة للبناترجاء سهٌل نجم اسماعٌل5051211122129011

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة520األدبًثانوٌة الودٌعة للبناترجاء عباس فارس حسٌن5052211122129012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتزهراء غالب علً فٌاض5053211122129013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتزٌنب رشٌد كرٌم كاظم5054211122129014

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد526األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتزٌنب ٌاسر كامل جواد5055211122129017

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد580األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتعلٌاء حسٌن عباس حسٌن5056211122129020

الرصافة/معهد االدارة443األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتفاطمه جبار حسٌن عل5057211122129024ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى521األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتفاطمه محمد احمد عٌدان5058211122129025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتمرٌم جاسم خورشٌد حسٌن5059211122129027

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة500األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتنور عباس صالح مهدي5060211122129028

االداري النجف/المعهد التقن415ًاألدبًثانوٌة الودٌعة للبناتنور كاظم جابر مهدي5061211122129029

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد509األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتهبه علً موسى كاطع5062211122129031

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى519األدبًثانوٌة الودٌعة للبناتوجدان كاظم حسن جواد5063211122129033

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد526األدبًثانوٌة اوراس للبناتاسراء جواد كاظم علوان5064211122130001

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة اوراس للبناتتغرٌد ابراهٌم ابو العٌنٌن ابراهٌم5065211122130003

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة512األدبًثانوٌة اوراس للبناترحاب عبد الرزاق حسوبً قٌس5066211122130005
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كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد594األدبًثانوٌة اوراس للبناترغد علً حسٌن علوان5067211122130006

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد592األدبًثانوٌة اوراس للبناتزٌنه داود سلمان حسٌن5068211122130010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى561األدبًثانوٌة اوراس للبناتعبٌر مإٌد متعب عبود5069211122130014

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة474األدبًثانوٌة اوراس للبناتمهد مظفر كامل عل5070211122130019ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًثانوٌة اوراس للبناتنداء قاسم حمود جواد5071211122130021

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة474األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتاسراء حسٌن علً عباس5072211122132001

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتامل حكمت حمٌد فرج5073211122132003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى531األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتجٌالن ابراهٌم حسٌن محمد5074211122132007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتزرٌان جمال رحٌم خرتل5075211122132011

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد503األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتزٌنب علً احمد محمد5076211122132012

كلٌة القانون/جامعة كركوك519األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتفاطمه نجم عبد هللا محمود5077211122132015

كلٌة القانون/جامعة كركوك533األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتكانً حسٌن علً مبروك5078211122132017

كلٌة اللغات/جامعة بغداد518األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتمرٌم عباس محمد عل5079211122132021ً

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة518األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتنور صباح محمد مراد5080211122132022

اداب قسم الفلسفة/الجامعة المستنصرٌة468األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتنوره احمد ابراهٌم سلٌم5081211122132023

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى548األدبًثانوٌة ام كلثوم للبناتنٌاز فهمً فٌز هللا فتح هللا5082211122132024

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتاسٌل حافظ غنً كاظم5083211122133003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتاٌناس شهٌد حسٌن عل5084211122133007ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى542األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتاٌه حمٌد زباله صالح5085211122133008

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتجنان جمعه ذٌاب احمد5086211122133009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناترنا حسٌن علً فاضل5087211122133011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى505األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتساره باسم كاظم جبر5088211122133013

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتسهاد حسٌن غالب حسٌن5089211122133016

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى567األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتصفا احمد غالب حسٌن5090211122133017

كلٌة االداب/جامعة البصرة456األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتغاده علً هادي مهدي5091211122133018

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة446األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتغفران احمد حسٌن عبد عل5092211122133019ً

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل458األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتغفران طه ٌاس خضٌر5093211122133020

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد564األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتفرح هادي علوان حسٌن5094211122133021

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة485األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتمروه جعفر عباس حسٌن5095211122133022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتمرٌم حمود حسن علوان5096211122133023

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى563األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتمالك صالح كاظم محمد5097211122133024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتمٌدٌا احمد رزوقً مظلوم5098211122133026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتمٌعاد حسن هادي مهدي5099211122133029

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة446األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتنضال محمود مجٌد ٌاسٌن5100211122133032
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى539األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتنهى عبد الستار علً حسٌن5101211122133033

تربٌة بنات قسم اقتصاد منزلً/جامعة بغداد474األدبًاعدادٌة فاطمة بنت اسد للبناتنور فارس حسن عبد الجبار5102211122133035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاسراء مإٌد خالص احمد5103211122134002

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاسراء محمد محمود عزٌز5104211122134003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتانغام عدنان علً منصور5105211122134005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى593األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاٌالف سعد بستان محمود5106211122134006

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتاٌمان جاسم قدوري حبٌب5107211122134007

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتتمارا ٌوسف كاظم منصور5108211122134009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى595األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتدعاء بشار حسن محمود5109211122134012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتساره قٌس رحمان عبود5110211122134016

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتسلوى منعم حمٌد احمد5111211122134017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى527األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتصفا حمٌد حسن علوان5112211122134019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى628األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتضحى عدنان صالح اسعد5113211122134020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتعبٌر وهاب حسٌن سعود5114211122134021

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة456األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتفاتن مزهر عبد الخالق شهاب5115211122134023

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتمروه علً حسٌن ناصر5116211122134026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتمٌالد عادل علً محمد5117211122134029

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتهاله فإاد عبد حمٌد5118211122134032

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتهبه محمود صادق مهدي5119211122134033

اداري نٌنوى/المعهد التقن388ًاألدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتهدٌر اٌاد ٌونس سعود5120211122134034

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة لٌلى االخٌلٌة للبناتهند جالل خلٌفه برٌص5121211122134036

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى515األدبًاعدادٌة االنام للبناتاالء نوري عزٌز محمد5122211122135003

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة االنام للبناتجٌان محمد علً محمد5123211122135005

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة569األدبًاعدادٌة االنام للبناتدالٌا كمال احمد قدوري5124211122135007

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة االنام للبناتدٌانا محمود شاكر سعٌد5125211122135008

التقنً بغداد/معهد االدارة452األدبًاعدادٌة االنام للبناتروبار جبار رحمان مٌر عل5126211122135012ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة االنام للبناترٌزان محمد فٌض هللا عبد هللا5127211122135013

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة560األدبًاعدادٌة االنام للبناتسماح جلٌل رشٌد اسد5128211122135018

التقنً بغداد/معهد االدارة431األدبًاعدادٌة االنام للبناتشٌرٌن ولً فرٌاد ناصر5129211122135024

كلٌة القانون/جامعة كركوك511األدبًاعدادٌة االنام للبناتشٌالن حسٌن احمد شاه محمد5130211122135025

االداري كركوك/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة االنام للبناتفاطمه احمد دروٌش كرٌم5131211122135027

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة االنام للبناتفاطمه حسن عبد الرحٌم مراد5132211122135028

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة االنام للبناتنور محمود غالم محمد5133211122135033

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل452األدبًاعدادٌة االنام للبناتهٌرو صوفً مراد عل5134211122135034ً
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتابرار احمد شاكر عبٌد5135211122136001

الرصافة/معهد االدارة438األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتازهار كرٌم احمد علوان5136211122136003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاسراء عادل ابراهٌم عبد الكرٌم5137211122136006

االداري بابل/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاسراء علً حسون عل5138211122136007ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاسراء ٌوسف ابراهٌم محمد5139211122136008

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتاٌه كرٌم حسٌن سكران5140211122136019

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتبشرى غازي عناد جٌاد5141211122136020

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناترسل احمد شهاب احمد5142211122136025

االداري الحوٌجة/المعهد التقن387ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناترشا حسن محمود خلٌفة5143211122136029

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى548األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتزهره سرحان سلٌم حرٌج5144211122136038ً

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسارة احمد هاشم محمود5145211122136043

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسجى حسن فاضل امٌن5146211122136045

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى552األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسرور خماس خزعل كرٌم5147211122136048

اداري الموصل/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسرى شامل عمران محمد5148211122136049

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتسوزان صكبان عبد االمٌر سهٌل5149211122136051

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتشهد حمٌد مسعود مهدي5150211122136052

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتشهد سالم ابراهٌم محمد5151211122136053

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتصبا زٌد علً جاسم5152211122136055

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت460األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتصفا مشرق نصٌف سعود5153211122136057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتصفا مظفر علً حسٌن5154211122136058

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتعائشه كرٌم ذٌاب احمد5155211122136060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى521األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتغٌداء شهاب احمد كاظم5156211122136065

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتفاطمه سرحان سلٌم حرٌج5157211122136066ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى528األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتفٌفٌان سعدي سرحان تركان5158211122136068

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى558األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمروة هاشم جاسم حمادي5159211122136074

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمٌساء جمعة مجٌد حمد5160211122136079

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتمٌساء علً جواد حزام5161211122136080

االداري بابل/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنبؤ عدنان علً جاسم5162211122136081

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتنورة ضٌاء الدٌن خمٌس عبد5163211122136083

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتهبه محمد كاظم شكر5164211122136085

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتهبه محمد نصٌف جاسم5165211122136086

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة456األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتهدى عبد المحسن جاسم محمد5166211122136088

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتهدٌل عبد الصاحب كاظم محمد5167211122136090

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى555األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتهٌام فاضل محمود سالم5168211122136091
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتودٌان اسماعٌل عبد هللا ذٌاب5169211122136093

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة التحرٌر للبناتودٌان مجٌد نزال منصور5170211122136094

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتابتهال ابراهٌم شرٌف ناٌل5171211122137001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى543األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتابتهال صالح عمر حسن5172211122137002

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتازهار صالح حسٌن احمد5173211122137004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاسراء ٌونس طه حسٌن5174211122137006

االداري بعقوبة/المعهد التقن470ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاسٌل خضٌر عباس ابراهٌم5175211122137008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاالء عبد السالم علً مجٌد5176211122137015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتاٌالف سلمان مراد صالح5177211122137021

اداري الموصل/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتبشائر مجٌد عبد السالم نجم5178211122137023

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتبٌداء فلٌح حسن حمادي5179211122137024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتحنٌن حسٌن علً ابراهٌم5180211122137026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى514األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتحنٌن داود عبد السالم نجم5181211122137027

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت443األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتحنٌن صباح خلٌل ابراهٌم5182211122137028

االداري االنبار/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتدٌنا عبد الخالق جعفر مجٌد5183211122137031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتدنٌا قاسم حسٌن حمد5184211122137032

االداري المسٌب/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترغد عبد ابراهٌم دروٌش5185211122137035

فنون النجف/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترقٌة حسٌن علً سبع5186211122137036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترقٌة محمد عبد مهٌدي5187211122137037

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناترندة اٌوب ٌوسف محمد5188211122137038

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة451األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزمن منقذ عبد الوهاب غاٌب5189211122137042

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزهراء عبد الستار احمد سهام5190211122137043

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل514األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزهراء محمد جواد حسٌن5191211122137044

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزٌنب حافظ مهدي اسماعٌل5192211122137045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتزٌنب وسام صالح عباس5193211122137048

االداري الحوٌجة/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسارة كرٌم غباش عباس5194211122137049

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسرور علً حسٌن جاسم5195211122137053

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسرى حاتم عبد مهٌدي5196211122137054

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتسندس عادل محمود حزوم5197211122137055

اداري نٌنوى/المعهد التقن377ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتشهد عبد الرحمن داود كرٌم5198211122137057

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت468األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتضحى عبد الرحمن قادر عثمان5199211122137059

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتضحى نوري احمد شوزى5200211122137060

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى531األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتغفران حاتم علوان محمد5201211122137061

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمرٌم علً حسٌن عل5202211122137065ً
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كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتمٌساء جمال خزعل رضا5203211122137067

االداري الحوٌجة/المعهد التقن383ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتندى ٌحٌى حسن احمد5204211122137068

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنرمٌن شالل حبٌب عافص5205211122137069

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل451األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنهى داود محً كازه5206211122137070

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور حقً اسماعٌل عٌسى5207211122137072

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور سالم جواد كاظم5208211122137073

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتنور عالء عبد الجبار محمد5209211122137074

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهدى نهاد سلمان جاسم5210211122137077

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهدٌر حمٌد محمود حمٌد5211211122137078

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهند محسن اسماعٌل ظاهر5212211122137079

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتهٌام ثاٌر احمد الٌاس5213211122137080

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتوجدان حمٌد محمد محمود5214211122137082

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة رسالة االسالم للبناتٌسرى قاسم محمد شهاب5215211122137083

كلٌة االداب/جامعة بغداد493األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتاسراء عبد الكرٌم قاسم هاشم5216211122138002

االداري بعقوبة/المعهد التقن469ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتافنان بدري عبد هللا عل5217211122138004ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتاٌمان موفق حمٌد غزال5218211122138009

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة450األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتتماره احمد اكرم سبع5219211122138011

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة476األدبًاعدادٌة الزهراء للبناترإى احمد محمود احمد5220211122138018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة الزهراء للبناترحاب عبد الحمٌد حسن عل5221211122138019ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن459ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناترسل قاسم عبد هللا حمٌد5222211122138020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة الزهراء للبناترنا علً جلٌل عبد5223211122138022

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة الزهراء للبناترٌام علً طالب حسن5224211122138023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب زٌد خلف صالح5225211122138025

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة470األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتزٌنب عادل جوامٌر حسٌن5226211122138027

االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتسراب سعد ناظم ماض5227211122138033ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى528األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتغدٌر حسٌن ابراهٌم كاظم5228211122138040

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى554األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتمروه قحطان مصطفى عباس5229211122138045

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة474األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتمٌس سالم حمود عوٌد5230211122138048

االداري كركوك/المعهد التقن419ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتنسرٌن اسماعٌل حمٌد علوش5231211122138049

االداري االنبار/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتنور مالك شكر محمود5232211122138053

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى552األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتهدى احمد محمود احمد5233211122138059

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة الزهراء للبناتهدٌل جاسم ابراهٌم جاسم5234211122138061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة الزهراء للبناتهمسه سعد سلٌم ٌوسف5235211122138062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى506األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء جمال عبد هللا ٌوسف5236211122139001
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كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد560األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسراء كاظم حسن دندح5237211122139003

االداري المسٌب/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاسماء عباس فاضل شاهٌن5238211122139006

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتانعام عباس لفتة محمد5239211122139011

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاوراس سهام جبار عواد5240211122139013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاٌات كرٌم فلٌح حسن5241211122139015

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتاٌمان اسماعٌل محمد كاظم5242211122139017

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتحسناء علً جعفر عون5243211122139025

كلٌة االثار والتراث/جامعة الكوفة451األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتحنٌن اكرم عبد علً عباس5244211122139026

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتخدٌجه نجم عبد حسن5245211122139028

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتدعاء ٌوسف عبد الحسن عباس5246211122139029

التقنً بغداد/معهد االدارة449األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتدنٌا محمد موسى عل5247211122139031ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى550األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناترإى هزبر خلف خمٌس5248211122139032

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناترشا عبد الوهاب عبد الرزاق محمد5249211122139034

التقنً بغداد/معهد االدارة452األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناترفل فاضل جبار صالح5250211122139036

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناترواء تركان نصٌف جاسم5251211122139039

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزهراء علً صادق حسن5252211122139043

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب احسان صادق عبود5253211122139044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب عباس راهً حسٌن5254211122139047

االداري بعقوبة/المعهد التقن440ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب فإاد عبود طعان5255211122139053

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب فائق ذٌاب عباس5256211122139054

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتزٌنب ندة عبد الحسٌن ناصر5257211122139055

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة جاسم محمد فاضل5258211122139057

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى520األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة خالد سعدي عٌسى5259211122139058

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى554األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة عباس مظفر شاكر5260211122139060

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى554األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة عالء عبد االمٌر صالح5261211122139061

االداري النجف/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسارة عالء عبد مهدي5262211122139062

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسجى فاضل محمد جاسم5263211122139067

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسجى فاٌق خلٌفة محمد5264211122139068

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسجى كرٌم محمد قادر5265211122139069

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت453األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسجى نصٌف جاسم محمد5266211122139072

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة572األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسرى هزبر خلف خمٌس5267211122139078

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسلوى غفوري عبد الستار كاظم5268211122139079

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتسهى محمد هادي عبد5269211122139082

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتشمال كمال ظاهر محمود5270211122139084

( 155 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة508األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتشهد ابراهٌم جلٌل احمد5271211122139086

االداري كركوك/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتشهد حكمت خلف احمد5272211122139089

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل455األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتشهد هادي صالح مخلف5273211122139091

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتشٌماء محمد صادق حسن5274211122139092

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت454األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتصابرٌن ظافر حسٌن عل5275211122139093ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتضحى عامر اسماعٌل عارف5276211122139096

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى566األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتعذراء وادي موسى حمٌد5277211122139098

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتفرح عبد االمٌر كاظم احمد5278211122139102

االداري الصوٌرة/المعهد التقن415ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتكوثر كاظم قاسم عبود5279211122139103

اداري نٌنوى/المعهد التقن378ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتلٌنا ظاهر فالح مهدي5280211122139105

الرصافة/معهد االدارة437األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتمروة رحٌم جواد كاظم5281211122139106

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتمروة رٌاح عبد الكرٌم جواد5282211122139107

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتمرٌم لٌث رضا جواد5283211122139109

االداري بعقوبة/المعهد التقن466ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتمنار محمود مجٌد مصطاف5284211122139111

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتندى احمد محمود احمد5285211122139115

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتنعمة كاظم حسٌن حسن5286211122139116

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور رحٌم جواد كاظم5287211122139118

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور عباس جعفر كاظم5288211122139120

الرصافة/معهد االدارة435األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتنور علً جابر حسٌن5289211122139121

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة507األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتهدى محمد نصٌف جاسم5290211122139129

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتهدٌل جعفر صادق مهدي5291211122139130

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتهدٌل طالل احمد بدر5292211122139131

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة العراقٌة للبناتودٌان زكً حمٌد خلف5293211122139137

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى490األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتازهار ابراهٌم عبد هللا جاسم5294211122140006

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسراء ادٌب اسماعٌل ابراهٌم5295211122140007

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسراء زاهد سامً جاسم5296211122140008

االداري كركوك/المعهد التقن406ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسراء شاكر محمود جواد5297211122140009

االداري الحوٌجة/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسراء عون سلمان حمٌد5298211122140010

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاسراء مقداد عبد اللطٌف جاسم5299211122140011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى515األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاصٌل صباح عبد االمٌر عل5300211122140012ً

كلٌة االداب/جامعة الموصل465األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتافراح قاسم محمد مصطفى5301211122140014

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء احمد هدرس ابراهٌم5302211122140015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء حمٌد حبٌب عافص5303211122140017

االداري االنبار/المعهد التقن414ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء شهاب محمد عل5304211122140018ً
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االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء صالح احمد سلطان5305211122140019

االداري الحوٌجة/المعهد التقن411ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء صبحً عباس صالح5306211122140020

الرصافة/معهد االدارة440األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاالء قاسم سلمان محمود5307211122140021

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة437األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتامل عزت سلمان عداي5308211122140023

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتامنه صالح شاكر محمود5309211122140024

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى495األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتامٌره حسٌن نادر محمد5310211122140025

كلٌة اللغات/جامعة بغداد536األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتانسام عبد حسن محمد5311211122140027

اداري نٌنوى/المعهد التقن402ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتانوار عبد الوهاب شدهان خلٌف5312211122140029

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاوات ابراهٌم محمد خسرو5313211122140030

االداري الحوٌجة/المعهد التقن401ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان ابراهٌم خلٌل اسماعٌل5314211122140034

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة461األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌمان علً صالح نعمان5315211122140035

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌناس فائق عزٌز عل5316211122140038ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى500األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتاٌه ستار عطٌه جواد5317211122140039

االداري النجف/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتبان هشام عبد الرزاق حسٌن5318211122140041

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتبتول كاظم محمد كاظم5319211122140042

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتبشرى سعٌد حمٌد محمود5320211122140045

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتتقوى حسٌن كاظم حسن5321211122140046

اداري نٌنوى/المعهد التقن399ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتحنٌن حسٌن جاسم حسن5322211122140047

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتحوراء ستار عطٌه جواد5323211122140050

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتخالده وضاح عبد الرزاق تانج5324211122140052

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتدعاء عثمان عبد هللا محمد5325211122140059

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتدنٌا حمد عبد الرحمن حسٌن5326211122140064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى580األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتدنٌا مهدي حسن عل5327211122140067ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترشا خضٌر كرٌم خضٌر5328211122140072

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترغد علً خزعل شبٌب5329211122140075

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترغد محمد عباس كرٌم5330211122140076

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترنده صالح جهاد مجٌد5331211122140079

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى519األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترواء زٌدان خلٌفه كاظم5332211122140081

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناترٌم منٌر عبود عل5333211122140087ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزمن منعم نعمان فاضل5334211122140088

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزهراء ثاٌر منصور حسن5335211122140089

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزهراء هشام غازي تاٌه5336211122140091

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزٌنب فلٌح حسن علوان5337211122140097

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى582األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزٌنب كاظم داود سلمان5338211122140098
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كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل450األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتزٌنه ماجد عبد هللا حسٌن5339211122140101

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى538األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسجا عادل ابراهٌم ناصر5340211122140105

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسجى رافد محمد حمٌد5341211122140107

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى582األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسجى غفار حسن صالح5342211122140110

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسراب اٌاد محمد عبود5343211122140115

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسراب سالم عبد العزٌز احمد5344211122140116

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل447األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسمر هادي نصٌف كاظم5345211122140118

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة457األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتسهاد سلمان صالح عل5346211122140119ً

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت443األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشروق صادق جعفر رزوق5347211122140120ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشروق قحطان ابراهٌم عل5348211122140121ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد صادق حسٌن حسن5349211122140123

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت455األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد عامر احمد جواد5350211122140124

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل434األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتشهد عبد الرزاق ابراهٌم كاظم5351211122140125

اداري الموصل/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصدوف ناصر عداي عٌدان5352211122140131

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصفا خلٌل غضبان سالم5353211122140132

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصفاء رعد سبع خماس5354211122140133

االداري بعقوبة/المعهد التقن462ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتصفاء كاظم سلمان داود5355211122140134

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت467األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتضحى مقداد كاظم محمد5356211122140135

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة476األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعبٌر ذنون ٌونس عٌسى5357211122140138

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى467األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعبٌر عبد محمود شبٌب5358211122140139

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل449األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعذراء خضٌر عباس خلف5359211122140140

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى527األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعذراء صكبان ابراهٌم شٌاع5360211122140141

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعلٌاء جلٌل محمد كرٌكط5361211122140143

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتعلٌاء هادي صالح خضٌر5362211122140146

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى565األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتغفران فائق ابراهٌم رشٌد5363211122140152

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتغفران محسن عبد هللا فتاح5364211122140153

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفاطمة عبد الرزاق كرٌم صالح5365211122140154

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفاطمه قاسم محمد اسماعٌل5366211122140159

اداري نٌنوى/المعهد التقن380ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتفراوله علً ناصر حسٌن5367211122140161

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتكرٌمه محسن احمد اسماعٌل5368211122140162

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم حسٌن علً نصٌف5369211122140167

االداري النجف/المعهد التقن412ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم صبار محمد حسن5370211122140168

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى595األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمرٌم مصطاف كامل مصطاف5371211122140170

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمنى مثنى محسن محمد5372211122140173

( 158 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة القانون/الجامعة المستنصرٌة570األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتمٌس منتصر سامً جواد5373211122140178

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت456األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنستعٌن محسن محمد عبد هللا5374211122140182

كلٌة االداب/جامعة الموصل443األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنفوذ عباس جلٌل عبد5375211122140183

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى540األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور الهدى علً عطٌه فرحان5376211122140184

اداري نٌنوى/المعهد التقن393ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور حسب هللا حسٌن سبت5377211122140185ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور حمٌد محمد عل5378211122140186ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى575األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور عبد الغفار طعمه صالح5379211122140188

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنور مزهر احمد حسن5380211122140191

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل466األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنورس ماضً عبد احمد5381211122140192

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتنورهان غازي حسن عل5382211122140193ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهاله سعد خضٌر عباس5383211122140195

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى523األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهاله مإٌد خمٌس عباس5384211122140196

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهبه خلٌل ابراهٌم احمد5385211122140198

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهبه نزار ابراهٌم عل5386211122140200ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهبه هادي حسٌن علٌوي5387211122140201

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهبه ٌحٌى خلف سرحان5388211122140202

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى521األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدى صالح علً صالح5389211122140203

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى567األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدى عبد الواحد جاسم صالح5390211122140204

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتهدٌر ستار اسماعٌل ابراهٌم5391211122140205

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتوجدان عادل حمود ٌوسف5392211122140210

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتورود صالح ابراهٌم عبد هللا5393211122140211

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى476األدبًاعدادٌة المقدادٌة للبناتوالء حاتم كامل عٌدان5394211122140217

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتازهار مجٌد عباس سلمان5395211122141002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى509األدبًاعدادٌة بابل للبناتازهار هادي حسٌن عل5396211122141003ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًاعدادٌة بابل للبناتاسراء عبد المجٌد علً سلمان5397211122141004

كلٌة االداب/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة بابل للبناتاالء ثائر هادي داود5398211122141006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة بابل للبناتاٌمان ابراهٌم جدوع عداي5399211122141008

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتاٌه عز الدٌن جاسم بكتاش5400211122141009

االداري االنبار/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتبراق فاروق هادي قدوري5401211122141011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى538األدبًاعدادٌة بابل للبناتبٌداء محمود خلٌفه حسٌن5402211122141015

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة457األدبًاعدادٌة بابل للبناتتغرٌد عبد الكرٌم ابراهٌم عبد الحمٌد5403211122141016

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتحنان باقً رشٌد سبع5404211122141018

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت459األدبًاعدادٌة بابل للبناتحنان رعد علً داود5405211122141019

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتحنان فهد رشٌد خلف5406211122141020
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االداري بعقوبة/المعهد التقن453ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتحنان مجٌد عبد عل5407211122141021ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًاعدادٌة بابل للبناتخدٌجه احمد علً منصور5408211122141022

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتدعاء سعد ولً نجرس5409211122141023

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتدعاء عبد هللا ٌاسٌن اسد5410211122141024

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة448األدبًاعدادٌة بابل للبناتدالل سعد سلمان لفته5411211122141025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًاعدادٌة بابل للبناترنا احمد حسٌن جواد5412211122141027

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى512األدبًاعدادٌة بابل للبناتزهره سلٌم جاسم دل5413211122141031ً

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت447األدبًاعدادٌة بابل للبناتزٌنب عامر عبد الحمٌد دعدوش5414211122141032

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى530األدبًاعدادٌة بابل للبناتسجا عبد الحمٌد مهدي ٌاسٌن5415211122141035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة بابل للبناتسجى محمد هالل عبد هللا5416211122141037

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة النهرٌن502األدبًاعدادٌة بابل للبناتسحر اٌاد توفٌق عبد5417211122141038

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتسهٌر اٌاد مطر حسن5418211122141039

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتصبا تحسٌن شهاب احمد5419211122141041

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة459األدبًاعدادٌة بابل للبناتصفا رٌاض بكر محمود5420211122141042

االداري كركوك/المعهد التقن408ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتضحى عدنان خمٌس خلٌل5421211122141044

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة بابل للبناتمروه راسم احمد جٌاد5422211122141048

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى499األدبًاعدادٌة بابل للبناتمٌعاد خلٌفه صباح وهٌب5423211122141051

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى560األدبًاعدادٌة بابل للبناتنهى خالد عباس عل5424211122141052ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى544األدبًاعدادٌة بابل للبناتنوره طارق طه اسماعٌل5425211122141054

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة بابل للبناتهدٌل محمود فٌاض عذب5426211122141056

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة بابل للبناتهمسه كرٌم عبد حشو5427211122141057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى634األدبًاعدادٌة بابل للبناتٌاسمٌن عامر علً محمد5428211122141061

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة457األدبًثانوٌة البٌداء للبناتآمال ولٌد ٌحٌى محمد5429211122142001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد497األدبًثانوٌة البٌداء للبناتآٌة خالد عبد الخالق سمٌن5430211122142002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى551األدبًثانوٌة البٌداء للبناتآٌه صبري ناصر ابراهٌم5431211122142003

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد495األدبًثانوٌة البٌداء للبناتاسراء شاكر سلطان بٌرام5432211122142005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى569األدبًثانوٌة البٌداء للبناتاٌمان ابراهٌم صالح عل5433211122142006ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن403ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتاٌمان كرٌم سعٌد طعمه5434211122142007

كلٌة التربٌة/جامعة الموصل492األدبًثانوٌة البٌداء للبناتبسمه نور الدٌن نعمه رمضان5435211122142008

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتبناز حسٌن اسماعٌل احمد5436211122142009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة البٌداء للبناتبناز صباح سمٌن حسن5437211122142010

كلٌة االداب/جامعة تكرٌت460األدبًثانوٌة البٌداء للبناتجوان قاسم خماس جسام5438211122142011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًثانوٌة البٌداء للبناترحٌق اسماعٌل خلٌل ابراهٌم5439211122142015

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى567األدبًثانوٌة البٌداء للبناتزٌنب فاضل خماس جسام5440211122142018

( 160 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

كلٌة االداب/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة البٌداء للبناتزٌنه ضٌاء الدٌن عز الدٌن عبد الرحٌم5441211122142019

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتساره صباح حسن حسٌن5442211122142021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى513األدبًثانوٌة البٌداء للبناتشذى فاضل خماس جسام5443211122142025

الرصافة/معهد االدارة438األدبًثانوٌة البٌداء للبناتصابرٌن خالد عبد الكرٌم جوامٌر5444211122142026

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتصابرٌن خلٌل خالد رشٌد5445211122142027

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتغفران ابراهٌم صالح عل5446211122142031ً

االداري كركوك/المعهد التقن415ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتمها محمد مهدي صالح5447211122142033

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًثانوٌة البٌداء للبناتمٌاده شالل جاسم محمد5448211122142034

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت468األدبًثانوٌة البٌداء للبناتندى شكور محمود شهاب5449211122142036

االداري كركوك/المعهد التقن410ًاألدبًثانوٌة البٌداء للبناتنهى قحطان قادر فتح5450211122142037

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى525األدبًثانوٌة البٌداء للبناتنورا رشٌد خلٌل اسكه5451211122142039

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى570األدبًثانوٌة البٌداء للبناتهٌام كرٌم حسٌن خلٌل5452211122142041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتابتسام احمد صالح حمد5453211122144001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى533األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتابتهال حسن هادي خلف5454211122144002

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل481األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتاسراء محمود احمد محمد5455211122144003

التقنً بغداد/معهد االدارة425األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتاسماء محمد كاظم جدوع5456211122144004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى587األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتاٌه هٌثم قادر علٌوي5457211122144008

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتدعاء ٌحٌى كرٌم خلٌل5458211122144011

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة الحرٌري للبناتشهد عبد السالم محمد مطشر5459211122144014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى549األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتلٌلى حسون محمد قادر5460211122144018

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة الحرٌري للبناتنبراس داود سلمان احمد5461211122144020

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتنبٌهه قاسم محمد صالح5462211122144021

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتنور حسٌن عبد هللا حسٌن5463211122144022

االداري كركوك/المعهد التقن412ًاألدبًثانوٌة الحرٌري للبناتنور رشٌد حمٌد حبٌب5464211122144023

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتودٌان منعم رضوان صالح حسن5465211122144025

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت423األدبًثانوٌة الحرٌري للبناتوالء اٌوب جمٌل عطٌه5466211122144026

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة النبوة للبناتاسراء مستور محمود جواد5467211122145002

كلٌة االثار/جامعة الموصل435األدبًاعدادٌة النبوة للبناتانفال رٌاض عواد هادي5468211122145008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة النبوة للبناتانهار فهد جهاد بدٌوي5469211122145009

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتاٌسر صالح علو خمٌس5470211122145010

االداري بعقوبة/المعهد التقن465ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتبان جهاد عبد فرهود5471211122145012

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة النبوة للبناتبان سمٌر ٌاسٌن شٌحان5472211122145013

اداري نٌنوى/المعهد التقن396ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتبان قاسم خلف صالح5473211122145014

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتبان هاشم عبود حسن5474211122145015
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كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًاعدادٌة النبوة للبناتثرٌا سعدي كرٌم مهدي5475211122145017

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى546األدبًاعدادٌة النبوة للبناتجوالن طالب ناجً جبار5476211122145018

االداري كركوك/المعهد التقن407ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناترإى حسن خلف حسٌن5477211122145022

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًاعدادٌة النبوة للبناتراوٌه فهد اسد محمد5478211122145023

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناترحاب احمد كاظم ٌاسٌن5479211122145024

االداري بعقوبة/المعهد التقن466ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناترسل داود جمٌل محمود5480211122145025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًاعدادٌة النبوة للبناترواء داود سلٌمان هٌالن5481211122145028

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناترٌهام موسى محمد حٌدر محمود5482211122145030

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى562األدبًاعدادٌة النبوة للبناتزمن خلٌل ابراهٌم عدوان5483211122145031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى551األدبًاعدادٌة النبوة للبناتزهراء هاشم جواد حمٌد5484211122145035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى515األدبًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب برهان عبود جاٌد5485211122145036

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى551األدبًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب جواد كاظم جبار5486211122145037

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب عال ء الدٌن حٌدر محمد5487211122145038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًاعدادٌة النبوة للبناتزٌنب فاضل فرحان خضٌر5488211122145039

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًاعدادٌة النبوة للبناتساره عدنان لطٌف جاسم5489211122145041

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًاعدادٌة النبوة للبناتسجى ثامر مصطاف محمد5490211122145042

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة النبوة للبناتسجى جواد كاظم عودة5491211122145043

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى537األدبًاعدادٌة النبوة للبناتسرى جاسم محمد عل5492211122145044ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى519األدبًاعدادٌة النبوة للبناتسرى علً حسٌن محمد5493211122145045

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًاعدادٌة النبوة للبناتشهالء خلٌل جهاد بدٌوي5494211122145051

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى532األدبًاعدادٌة النبوة للبناتصابرٌن اسماعٌل احمد جواد5495211122145054

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى547األدبًاعدادٌة النبوة للبناتضحى ثامر مصطاف محمد5496211122145055

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًاعدادٌة النبوة للبناتطٌبه محمد جاسم محمد5497211122145057

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة514األدبًاعدادٌة النبوة للبناتعبٌر عبد الباري لطٌف عباس5498211122145059

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًاعدادٌة النبوة للبناتعبٌر هاشم مهدي طرماح5499211122145060

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًاعدادٌة النبوة للبناتغفران لطٌف عباس ٌعقوب5500211122145061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة النبوة للبناتكوثر شاكر علً جاسم5501211122145064

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًاعدادٌة النبوة للبناتمرٌم عالء ٌحٌى محمود5502211122145067

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًاعدادٌة النبوة للبناتمرٌم علوش عبد الهادي نائل5503211122145068

تربٌة بنات قسم رٌاض االطفال/جامعة بغداد477األدبًاعدادٌة النبوة للبناتمنال صالح علو خمٌس5504211122145069

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًاعدادٌة النبوة للبناتمٌالد علً حسن مال هللا5505211122145070

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى521األدبًاعدادٌة النبوة للبناتنور هاشم غفوري حمٌد5506211122145073

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة الروابً للبناتاسراء سالم احمد حماده5507211122146001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًثانوٌة الروابً للبناتدعاء حسٌن طه عباس5508211122146003
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة الروابً للبناتزٌنب هٌثم سلطان عل5509211122146006ً

االداري الحوٌجة/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتساره عبد الحسن رشٌد عل5510211122146008ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة الروابً للبناتساره كرٌم عمر خضٌر5511211122146009

االداري الحوٌجة/المعهد التقن387ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتسالً كرٌم عمر خضٌر5512211122146010

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًثانوٌة الروابً للبناتسجى ثامر منصور حسٌن5513211122146011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى534األدبًثانوٌة الروابً للبناتسجى غالب عارف محسن5514211122146012

االداري بعقوبة/المعهد التقن451ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتسحاب اسماعٌل خلٌل ابراهٌم5515211122146013

االداري النجف/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتشهد مإٌد احمد ذٌاب5516211122146018

اداري نٌنوى/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتشهد ناصر حسٌن عل5517211122146019ً

اداري نٌنوى/المعهد التقن381ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتصابرٌن حسٌن كاظم محمد5518211122146020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة الروابً للبناتعلٌاء زكً خمٌس حمزه5519211122146022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة الروابً للبناتفاطمه حافظ محمود رشٌد5520211122146023

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتمروه عبد الجبار حمٌد ابراهٌم5521211122146027

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة الروابً للبناتمروه ٌحٌى كاظم محمد5522211122146028

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة الروابً للبناتنهى حسن محمود كاظم5523211122146032

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة الروابً للبناتهدى طاهر محمد محمود5524211122146035

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة الروابً للبناتوالء كرٌم مهدي عنٌز5525211122146037

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة435األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتارٌج عماد صالح مهدي5526211122147001

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى482األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتجٌهان احسان علً حمادي5527211122147009

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى483األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتدعاء تحسٌن محمد جلو5528211122147010

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى502األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتدعاء حسام هادي سلمان5529211122147011

االداري االنبار/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناترشا غنً داود سلمان5530211122147014

االداري الحوٌجة/المعهد التقن403ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناترفل زٌنل هادي زٌنل5531211122147016

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت440األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتزمن رشٌد مهدي خضٌر5532211122147018

كلٌة االداب/الجامعة العراقٌة454األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتزٌنب عبد هللا ناصر مٌاح5533211122147023

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتشٌماء صالح عمر مردان5534211122147030

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتعال سعد حسن شهاب5535211122147031

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل450األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتفاطمه ماهر صالح مهدي5536211122147034

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتنور صبري لطٌف ضمد5537211122147038

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتنور عالم علً ردام5538211122147039

االداري كركوك/المعهد التقن418ًاألدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتهبه نجم عبد الواحد ابراهٌم5539211122147041

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل442األدبًاعدادٌة الخٌزران للبناتوفاء مخٌبر علً حسٌن5540211122147043

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة لكش للبناتاسراء غالب ناجً حمٌد5541211122149002

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد608األدبًثانوٌة لكش للبناترفل علً حسٌن عل5542211122149004ً
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كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة501األدبًثانوٌة لكش للبناتزهراء جاسم اسماعٌل مهدي5543211122149005

الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة لكش للبناتمرٌم حسن رشٌد حسن5544211122149009

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة488األدبًثانوٌة لكش للبناتمها سلمان كاظم علوان5545211122149010

االداري النجف/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة لكش للبناتهالة محمد احمد كاظم5546211122149014

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة القوارٌر للبناتابتسام حسن جبار خمٌس5547211122150001

االداري بعقوبة/المعهد التقن468ًاألدبًثانوٌة القوارٌر للبناتابرار حمٌد عبٌد عباس5548211122150002

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة502األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتاسراء حسن حسٌن حسن5549211122150004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتاسراء حسٌن علً حسٌن5550211122150005

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد523األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتاصٌل حاجب حسٌن عباس5551211122150006

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة525األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتاالء صالح محسن حواس5552211122150008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى599األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتامواج عبد احمد ابراهٌم5553211122150011

االداري النجف/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة القوارٌر للبناتجمانه عباس محمود حسن5554211122150012

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى501األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتخلود عامر جاسم حسن5555211122150013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتدعاء جواد حسن جواد5556211122150014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى507األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتسوالف محمد عبود محمد5557211122150019

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة478األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتصحراء انور عبد هللا داود5558211122150020

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتمنال عباس فاضل جواد5559211122150022

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتمٌعاد حسٌن عبد هللا عوض5560211122150023

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى580األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتنورس جاسم علً محمد5561211122150025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة القوارٌر للبناتهدى عجٌل محمد كاظم5562211122150026

االداري بعقوبة/المعهد التقن443ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتاسراء صفاء فاضل ٌاس5563211122151002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتافنان مظهر فرهود حسن5564211122151003

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتاٌالف لطٌف خدادوست جمعة5565211122151007

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتحنٌن محمد محمود سلمان5566211122151009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى518األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتدعاء عدنان علً حسن5567211122151010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناترواء شاكر محمود سلمان5568211122151014

اداري نٌنوى/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتزهراء احمد مهدي محمد5569211122151015

التربٌة االساسٌة قسم رٌاض اطفال بنات/جامعة الموصل445األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتزٌنة حسٌن محمد جواد5570211122151017

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتسارة عبد الكرٌم عبد هللا صالح5571211122151019

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت473األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتسالً غزوان داود سلمان5572211122151021

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت474األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتسجى محمد خلٌل ابراهٌم5573211122151022

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتسجى وهاب شاكر محمود5574211122151023

االداري الحوٌجة/المعهد التقن384ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتشذى فاضل شهاب احمد5575211122151025

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتشروق باسم حسن محمود5576211122151026
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كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى519األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتغفران خالد نصٌف جاسم5577211122151030

اداري الموصل/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتفاتن طارق رشٌد مجٌد5578211122151031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتفاطمة سعد ناجً حمٌد5579211122151032

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى483األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتلبنى محمود محمد ٌاسٌن5580211122151034

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتمروة سالم احمد ابراهٌم5581211122151035

االداري االنبار/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتندى نبٌل نصٌف عٌط5582211122151038

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتنور ثاٌر محمود جمعة5583211122151040

اداري نٌنوى/المعهد التقن394ًاألدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتنورا فالح حسٌن عل5584211122151042ً

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتنورة صباح فتاح مخلف5585211122151043

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى539األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتنورس صفاء نصر هللا محمد5586211122151044

الحمدانٌة/كلٌة التربٌة/جامعة الموصل449األدبًثانوٌة تل الزعتر للبناتنورس مبارك عواد غٌدان5587211122151045

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى480األدبًثانوٌة العطاء للبناتاٌمان احمد شوكت محمد5588211122152006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة العطاء للبناتبراء عبد الوهاب عباس محمد5589211122152007

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد537األدبًثانوٌة العطاء للبناتبزاره عدنان علً حٌدر5590211122152008

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة العطاء للبناتسهام جراغ علً تمر محمد5591211122152014

كلٌة القانون/جامعة كركوك551األدبًثانوٌة العطاء للبناتصابرٌن اسماعٌل شوكه محمد5592211122152016

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة560األدبًثانوٌة العطاء للبناتضحى فالح حسن وفٌق5593211122152017

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت463األدبًثانوٌة العطاء للبناتنغم حسٌن علً عبد هللا5594211122152024

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة العطاء للبناتنورا صباح حمٌد عبد الرزاق5595211122152025

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة العطاء للبناتٌاسا احمد خالد عبد هللا5596211122152027

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة االمال للبناتاخالص حمد صالح داود5597211122153001

االداري الحوٌجة/المعهد التقن382ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتاسٌل ثامر احمد صالح5598211122153005

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى534األدبًثانوٌة االمال للبناتاسٌل ستار جبار عبد5599211122153006

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى506األدبًثانوٌة االمال للبناتاسٌل عبد الستار هوبً عل5600211122153007ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى562األدبًثانوٌة االمال للبناتاسٌل عدنان ذٌاب لفته5601211122153008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى546األدبًثانوٌة االمال للبناتاطٌاف عامر حسٌن سلطان5602211122153009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة االمال للبناتانسام عبد الكرٌم جاسم عل5603211122153010ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى592األدبًثانوٌة االمال للبناتانفال عبد الستار جاسم لفته5604211122153011

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى545األدبًثانوٌة االمال للبناتاٌثار ماجد صالح مهدي5605211122153012

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى495األدبًثانوٌة االمال للبناتبراء فرهود طه لفته5606211122153016

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتبسمة جاسم داود سالم5607211122153017

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى551األدبًثانوٌة االمال للبناتحنٌن عبد باشً عل5608211122153019ً

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى599األدبًثانوٌة االمال للبناتدعاء كاظم بدران محمد5609211122153020

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة االمال للبناتدٌانا فإاد كامل رحٌم5610211122153021
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًثانوٌة االمال للبناترسل جمال حسٌن سلطان5611211122153024

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتساره ماجد عزٌز مراد5612211122153030

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى544األدبًثانوٌة االمال للبناتسالً عبد السالم محمد علً حسٌن5613211122153031

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة االمال للبناتسجى ابراهٌم بدر احمد5614211122153032

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى478األدبًثانوٌة االمال للبناتسماح اسماعٌل حسٌن اسماعٌل5615211122153034

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى498األدبًثانوٌة االمال للبناتسمر احمد اسماعٌل حمد5616211122153036

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى556األدبًثانوٌة االمال للبناتشذى سعد رحٌم نافع5617211122153039

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتشهد عباس احمد خلف5618211122153041

التقنً بغداد/معهد االدارة430األدبًثانوٌة االمال للبناتشهد علً مجٌد حمٌد5619211122153042

اداري نٌنوى/المعهد التقن381ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتشٌماء حسٌن علً حسٌن5620211122153043

االداري بعقوبة/المعهد التقن458ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتصفا علً جالل ٌوسف5621211122153044

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى569األدبًثانوٌة االمال للبناتغصون حمزه سلمان عبد5622211122153047

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى530األدبًثانوٌة االمال للبناتغفران كامل قادر حسن5623211122153048

االداري بعقوبة/المعهد التقن438ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتالرا حسام الدٌن عبد الستار حسٌن5624211122153050

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى485األدبًثانوٌة االمال للبناتنور جاسم محمد صالح5625211122153056

كلٌة الحقوق/جامعة الموصل463األدبًثانوٌة االمال للبناتنور خٌر هللا احمد محمد5626211122153057

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة االمال للبناتنور سعد جالل شالل5627211122153058

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت447األدبًثانوٌة االمال للبناتنور علً سامً محمد عل5628211122153062ً

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456األدبًثانوٌة االمال للبناتنور علً عبد الحسٌن عبد عل5629211122153063ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن441ًاألدبًثانوٌة االمال للبناتنورس احمد جاسم محمد5630211122153064

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة دٌالى563األدبًثانوٌة االمال للبناتنوره عبد هللا عبد الحسٌن عبد عل5631211122153065ً

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى548األدبًثانوٌة االمال للبناتهدٌل شاكر محمود داود5632211122153071

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل453األدبًثانوٌة العذراء للبناتاالء عبد الكرٌم نصٌف جاسم5633211122154001

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى462األدبًثانوٌة العذراء للبناتالهام واثق ابراهٌم لفته5634211122154002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة العذراء للبناتبشائر سعٌد عبد الحمٌد ابراهٌم5635211122154004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى477األدبًثانوٌة العذراء للبناتدالٌا بالسم عزٌز اسماعٌل5636211122154005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة العذراء للبناتدنٌا طارق ٌاسٌن احمد5637211122154006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة العذراء للبناترضاب طالب متعب جواد5638211122154007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة العذراء للبناتزمن عدنان احمد جاسم5639211122154008

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة العذراء للبناتزٌنه راضً حسٌن محمود5640211122154009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى500األدبًثانوٌة العذراء للبناتسارة متعب خلف سلٌمان5641211122154010

االداري الحوٌجة/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة العذراء للبناتسهاد اٌاد رشٌد علوان5642211122154012

االداري بعقوبة/المعهد التقن448ًاألدبًثانوٌة العذراء للبناتغصون عبد الكرٌم نصٌف جاسم5643211122154013

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت463األدبًثانوٌة العذراء للبناتفاطمه عدنان احمد حسٌن5644211122154014
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى534األدبًثانوٌة العذراء للبناتمٌس عبد حسٌن خدام5645211122154015

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى481األدبًثانوٌة العذراء للبناتنور صالح خلٌفه علوان5646211122154016

االداري االنبار/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة العذراء للبناتنور عماد ثامر علوان5647211122154017

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة العذراء للبناتهاله فاروق خلف عباس5648211122154018

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة الهمم للبناتاسماء نصٌف عارف مجباس5649211122155005

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًثانوٌة الهمم للبناتاٌمان نصٌف عارف مجباس5650211122155006

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت442األدبًثانوٌة الهمم للبناتغادة علً جاسم محمد5651211122155013

اداري الموصل/المعهد التقن420ًاألدبًثانوٌة الهمم للبناتمٌالد نور صباح مهدي صالح5652211122155022

الرصافة/معهد االدارة427األدبًثانوٌة الهمم للبناتنجاة فاضل حسٌن خلف5653211122155025

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى463األدبًثانوٌة الهمم للبناتنرجس جمعة علوان حسون5654211122155026

كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت446األدبًثانوٌة الهمم للبناتنسرٌن صالح خلف مطر5655211122155027

اداري نٌنوى/المعهد التقن387ًاألدبًثانوٌة الهمم للبناتهند حمادي احمد خلف5656211122155031

سامراء/كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة تكرٌت424األدبًثانوٌة الهمم للبناتوقار جاسم محمد ابراهٌم5657211122155034

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًثانوٌة زحل للبناتازهار عٌاد حمودي حسٌن5658211122156001

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة440األدبًثانوٌة زحل للبناتاكرام مظهر محمد سعود5659211122156002

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة487األدبًثانوٌة زحل للبناتحنٌن علً سلمان عٌسى5660211122156006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة زحل للبناتحوراء مسلم غازي خلف5661211122156007

كلٌة التربٌة/الجامعة المستنصرٌة503األدبًثانوٌة زحل للبناتساره صادق جعفر هادي5662211122156013

تربٌة ابن الرشد قسم اللغة الكردٌة/جامعة بغداد494األدبًثانوٌة زحل للبناتسحر حٌدر رسول محمد5663211122156016

اداري نٌنوى/المعهد التقن367ًاألدبًثانوٌة زحل للبناتسرى محمد علً فهد5664211122156017

التقنً بغداد/معهد االدارة424األدبًثانوٌة زحل للبناتسهاد علً جسام جواد5665211122156018

اداري نٌنوى/المعهد التقن389ًاألدبًثانوٌة زحل للبناتعذراء لطفً صالح مهدي5666211122156023

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة480األدبًثانوٌة زحل للبناتفاطمه قاسم مهدي محمد5667211122156024

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة بغداد496األدبًثانوٌة زحل للبناتفلاير عباس ذٌاب ٌاسٌن5668211122156026

تربٌة ابن الرشد قسم اللغة الكردٌة/جامعة بغداد509األدبًثانوٌة زحل للبناتقبس عبد اللطٌف محسن عنصل5669211122156027

االداري الحوٌجة/المعهد التقن398ًاألدبًثانوٌة زحل للبناتلبنى علً عبد الرزاق محسن5670211122156028

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى550األدبًثانوٌة زحل للبناتنور كاظم هادي ساٌه خان5671211122156031

الرصافة/معهد االدارة428األدبًثانوٌة زحل للبناتهدٌل عماد هاتف عبود5672211122156032

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد461األدبًثانوٌة زحل للبناتودٌان شهاب احمد شهاب5673211122156033

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة بغداد467األدبًثانوٌة زحل للبناتوفاء عباس فاضل خٌر هللا5674211122156034

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى575األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةرندة حسن محمد حسن5675211122200001

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة495األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةسماء هاشم مرٌس جواد5676211122200002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة الدإلً المختلطةسمر حمٌد رشٌد كرٌم5677211122200003

التقنً بغداد/معهد االدارة427األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةامانً شاكر محمود ناٌف5678211122201001
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الرصافة/معهد االدارة431األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةرونق باسم علً مرعٌد5679211122201004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًثانوٌة االنصاري المختلطةنور معٌن عبود محمد5680211122201008

االداري الحوٌجة/المعهد التقن392ًاألدبًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةانغام كامل ناجً فاضل5681211122202002

االداري بعقوبة/المعهد التقن439ًاألدبًثانوٌة العالمة اآللوسً المختلطةودٌان كاظم عزاوي كاظم5682211122202004

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى489األدبًثانوٌة البهاء المختلطةضحى محمد عبد الرزاق محمد امٌن5683211122203005

الرصافة/معهد االدارة456األدبًثانوٌة البهاء المختلطةمٌسر لطٌف ابراهٌم عارف5684211122203006

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة456األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةزمن صبحً ابراهٌم حمد5685211122205002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةزهراء عبد جاسم دٌم5686211122205003ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةزٌنب صبحً ابراهٌم حمد5687211122205004

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةسامره حافظ ٌاسٌن فرحان5688211122205005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةندى صالح حسن زناد5689211122205009

كلٌة االداب/جامعة الموصل440األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةهدى قاسم محمد حسن5690211122205010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى492األدبًثانوٌة حمرٌن المختلطةٌسرى عبد هللا صالح سهو5691211122205011

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةاٌه رعد محمد عباس5692211122206003

االداري بعقوبة/المعهد التقن444ًاألدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةغصون جاسم عٌسى عبد5693211122206009

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًثانوٌة النظامٌة المختلطةهدى احمد ٌوسف حسن5694211122206012

االداري كركوك/المعهد التقن404ًاألدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر بٌداء مثنى حسن جواد5695211122207002

كلٌة االداب/جامعة الموصل441األدبًالمختلطة (عج)ثانوٌة المنتظر حنان شاكر محمود علهم5696211122207003

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد557األدبًثانوٌة البطولة المختلطةتغرٌد عبد الجبار عباس مهدي5697211122208004

اداري نٌنوى/المعهد التقن401ًاألدبًثانوٌة البطولة المختلطةزٌنب عبد االمٌر فاضل باقر5698211122208012

الرصافة/معهد االدارة441األدبًثانوٌة البطولة المختلطةفرح عون فاضل رشٌد5699211122208018

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة البطولة المختلطةمروة علً احمد عل5700211122208019ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاسراء اسماعٌل حمٌد اسماعٌل5701211122210002

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة434األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاٌات سهٌل نجم عبد هللا5702211122210007

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةاٌمان عمران موسى حسن5703211122210008

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةبشرى عدنان عواد عبد الحسٌن5704211122210009

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى494األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةزٌنب مسعود عزٌز فاضل5705211122210015

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة445األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةساره فلٌح حسن كاظم5706211122210017

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةشهد كوثر جواد عل5707211122210023ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن460ًاألدبًاعدادٌة الطائف المختلطةصفا علً عبد جواد5708211122210025

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى491األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةهبه حلٌم خلٌفة محمد5709211122210030

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى562األدبًاعدادٌة الطائف المختلطةهدٌل جمال ابراهٌم كاظم5710211122210031

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًثانوٌة اور المختلطةاسراء عزٌز كرٌم حسٌن5711211122211001

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل449األدبًثانوٌة اور المختلطةاالء كامل عٌدان دروٌش5712211122211004

( 168 of 173 )



قسم الحاسبة االلكترونٌة 2012/2011القبول المركزي للعام الدراسً  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

دائرة الدراسات والتحطٌط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم المدرسة اسم الطالبالرقم االمتحانًت

االداري بعقوبة/المعهد التقن446ًاألدبًثانوٌة اور المختلطةانوار محمد حسن حسٌن5713211122211005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى517األدبًثانوٌة اور المختلطةدعاء حسٌن دحام ذٌاب5714211122211009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى540األدبًثانوٌة اور المختلطةرفل محسن علوان حسٌن5715211122211014

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة الموصل430األدبًثانوٌة اور المختلطةرواسً صاحب فلٌح محمد5716211122211016

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة اور المختلطةشهد خلٌفة رحٌم حبٌب5717211122211021

االداري المسٌب/المعهد التقن404ًاألدبًثانوٌة اور المختلطةمروة رٌاض علً محمد5718211122211033

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى471األدبًثانوٌة اور المختلطةنور سعد مال هللا علوان5719211122211036

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت455األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةافراح فرحان عبد هللا ابراهٌم5720211122212001

كلٌة اصول الدٌن/الجامعة العراقٌة435األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةاٌمان طارق محمد عوٌد5721211122212002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى487األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةرغدة عبد الرزاق عناد نصار5722211122212004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى560األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةرندة شاكر محمود عباس5723211122212005

الرصافة/معهد االدارة445األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةسوسن ابراهٌم هندي حمد5724211122212006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةمروة علً عبد شرق5725211122212008ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةندى عبد الكرٌم عاٌش مخلف5726211122212009

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة المؤمون المختلطةنور خلٌل سلطان حسٌن5727211122212010

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًثانوٌة المثل المختلطةأرٌج كرٌم شهاب حمد5728211122215001

االداري بعقوبة/المعهد التقن455ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةحنان محمود عماره ٌاس5729211122215002

التقنً بغداد/معهد االدارة420األدبًثانوٌة المثل المختلطةرٌهام ثابت نعمان علوان5730211122215003

االداري كركوك/المعهد التقن416ًاألدبًثانوٌة المثل المختلطةضحى رعد اسعد كاظم5731211122215006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى524األدبًثانوٌة المثل المختلطةفرح علً لطٌف عٌال5732211122215007

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة المثل المختلطةالرا صالح هادي عبد عل5733211122215008ً

التقنً بغداد/معهد االدارة422األدبًثانوٌة المثل المختلطةهدى جاسم محمد محمود5734211122215009

كلٌة العلوم السٌاسٌة/جامعة الموصل460األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةجٌا احمد زوراب محمد5735211122216003

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى512األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةدرٌا توفٌق شرٌف حمٌد5736211122216004

الرصافة/معهد االدارة427األدبًثانوٌة رابه رٌن المختلطة للدراسة الكردٌةهٌرو اكرم ناظم حسن5737211122216007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةازهار كرٌم عوٌد كاظم5738211122217001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى508األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةاقبال عداي عبد فلٌح5739211122217002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى510األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةحوراء خلٌل سلٌم حسٌن5740211122217003

االداري كركوك/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةرقٌة صباح طالب غائب5741211122217004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى584األدبًثانوٌة المهتدي باهلل المختلطةهدى رحمن ابراهٌم نحو5742211122217006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى588األدبًثانوٌة النسائً المختلطةحنٌن فارس عبد هللا سٌد5743211122218003

االداري بعقوبة/المعهد التقن457ًاألدبًثانوٌة النسائً المختلطةدعاء ثامر ناصر حسٌن5744211122218004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى522األدبًثانوٌة النسائً المختلطةسارة حٌدر مبارك محمد5745211122218005

كلٌة الشرٌعة/الجامعة العراقٌة450األدبًثانوٌة النسائً المختلطةمروة عادل جبار عرمان5746211122218007
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة النسائً المختلطةنادٌة قاسم محمد حسن5747211122218009

اداري نٌنوى/المعهد التقن385ًاألدبًثانوٌة النسائً المختلطةهبة مزاحم ذٌاب خمٌس5748211122218012

التقنً بغداد/معهد االدارة428األدبًثانوٌة النسائً المختلطةهدى جلٌل اسماعٌل لطٌف5749211122218013

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى529األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةبٌداء سعدون جاسم خمٌس5750211122220002

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةزهرة كرٌم حسٌن كرم5751211122220004

االداري بعقوبة/المعهد التقن465ًاألدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةزٌنب شهاب احمد فرج5752211122220005

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى488األدبًثانوٌة عمار بن ٌاسر المختلطةنورس ضٌاء مهدي عباس5753211122220009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى496األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةدٌار علً كامل خورشٌد5754211122221002

االداري الحوٌجة/المعهد التقن389ًاألدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةسماح جواد كاظم خمٌس5755211122221003

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى512األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةشهد محمد احمد شكر5756211122221004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى526األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةنغم ولٌد رشٌد ظفٌر5757211122221006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى499األدبًثانوٌة الزمخشري المختلطةهند علً كامل خورشٌد5758211122221007

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةبتول عدنان ٌونس محمود5759211122222002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةحوراء محسن سلمان عل5760211122222003ً

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةحوراء محمد ضاٌع دروش5761211122222004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى504األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةدعاء حسن احمد عبد5762211122222005

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة472األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةسهام فرحان جاري عناد5763211122222007

االداري بعقوبة/المعهد التقن454ًاألدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةشٌماء ابراهٌم كاظم منصور5764211122222008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى625األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةفاطمة محسن احمد عبد5765211122222009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى497األدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةمرٌم حسٌن جواد كاظم5766211122222010

فنون النجف/المعهد التقن407ًاألدبًثانوٌة ثابت بن قرة المختلطةمرٌم حسٌن ٌعقوب ٌوسف5767211122222011

االداري الحوٌجة/المعهد التقن391ًاألدبًثانوٌة بنً شٌبان المختلطةرشا عبد السالم محمود عبد هللا5768211122224002

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًثانوٌة المحسن المختلطةاستبرق هاشم طه فرحان5769211122225001

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة المحسن المختلطةسراب سعد حسٌن علوان5770211122225004

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى570األدبًثانوٌة المحسن المختلطةسرى حمٌد ابراهٌم عوٌد5771211122225005

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى515األدبًثانوٌة المحسن المختلطةشروق حسٌن خضٌر فرحان5772211122225006

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى473األدبًثانوٌة المحسن المختلطةنبؤ سعد كاظم محمد5773211122225009

كلٌة االداب/الجامعة المستنصرٌة471األدبًثانوٌة المحسن المختلطةنسرٌن غانم بكر محمد5774211122225010

االداري بعقوبة/المعهد التقن461ًاألدبًثانوٌة المحسن المختلطةنورس ٌعقوب حمادي اسماعٌل5775211122225011

االداري بعقوبة/المعهد التقن442ًاألدبًثانوٌة المحسن المختلطةهدٌل شكر سعٌد حمد5776211122225012

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل444األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةآثار روكان جرمط عبد هللا5777211122226001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى516األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةاٌالف حسن علً خلف5778211122226006

سامراء/كلٌة االثار/جامعة تكرٌت449األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةروٌدة فالح جاسم حسٌن5779211122226008

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى493األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةنور ستار خمٌس حمد5780211122226012
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كلٌة الشرٌعة/جامعة تكرٌت442األدبًاعدادٌة المتنبً المختلطةنور ناظم غنً حمٌد5781211122226013

كلٌة االداب/جامعة الموصل444األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةاٌات محمد حمادي رحٌم5782211122228001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى533األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةسارة محمود زٌدان خلف5783211122228003

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى475األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةشروق غفور عكلة عبٌد5784211122228004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى565األدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةمٌعاد جاسم زٌدان خلف5785211122228005

االداري بعقوبة/المعهد التقن447ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةنبراس محمد محمود حسٌن5786211122228006

االداري كركوك/المعهد التقن411ًاألدبًثانوٌة ابن ٌونس المختلطةوسن رشٌد لطٌف محٌسن5787211122228007

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت463األدبًثانوٌة بردى المختلطةسحر فإاد محمد علً احمد5788211122229001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى562األدبًثانوٌة لقمان الحكٌم المختلطةحنٌن احمد داود سالم5789211122230004

كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد523األدبًثانوٌة احمد شوقً المختلطةرهام كاظم جمعه عبد الوهاب5790211122231003

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553األدبًثانوٌة احمد شوقً المختلطةنور صباح حسن حمٌد5791211122231010

كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةاستبرق حمد سلطان جاسم5792211122232001

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة447األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةتهانً ابراهٌم فرحان ٌاس5793211122232005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمروة عماد مهدي صالح5794211122232011

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى466األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةمهى غضنفر صكبان علوان5795211122232013

كلٌة التربٌة للبنات/الجامعة العراقٌة444األدبًاعدادٌة الذهب االسود المختلطةهدٌر رشٌد صكبان علوان5796211122232014

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى503األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةاسماء عٌد محمد منصور5797211122233001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةافراح سامً حمٌد مجٌد5798211122233002

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى604األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةدعاء خوالن خلف عبد هللا5799211122233003

كلٌة التربٌة/جامعة تكرٌت475األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةدنٌا رعد ابراهٌم عبد هللا5800211122233004

االداري االنبار/المعهد التقن413ًاألدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةروٌده احمد علً حمد5801211122233005

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى615األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةسروه ضٌاء هادي عٌدان5802211122233006

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى505األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةشذى زٌد رحمن عطٌة5803211122233007

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى484األدبًثانوٌة لواء السالم المختلطةمروه شالل حسٌن محمد5804211122233008

االداري الحوٌجة/المعهد التقن414ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةافراح محمد عبد حسٌن5805211122234001

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى470األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةجنان زٌد حسن مزعل5806211122234002

االداري بعقوبة/المعهد التقن445ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةدنٌا مراد عبد محمد5807211122234003

االداري بعقوبة/المعهد التقن450ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةرشا عناد حسٌن عل5808211122234004ً

االداري الصوٌرة/المعهد التقن408ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةسرى مطلك داود عل5809211122234006ً

االداري كركوك/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةعال حامد كامل جاسم5810211122234008

الطارمٌة/كلٌة التربٌة/الجامعة العراقٌة451األدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةفردوس علً عبد محمد5811211122234009

االداري بعقوبة/المعهد التقن456ًاألدبًثانوٌة االمام موسى الكاظم المختلطةٌسرى حسن وٌس عل5812211122234011ً

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى479األدبًثانوٌة االمامة المختلطةاٌناس خلٌل علً كاظم5813211122235001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى523األدبًثانوٌة االمامة المختلطةفاطمه حبٌب ابراهٌم عل5814211122235003ً
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كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةاوراس مكتوب حسن كٌطان5815211122238001

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى502األدبًثانوٌة قس بن ساعدة المختلطةسارة جاسم محمد حسٌن5816211122238002

الرصافة/معهد االدارة434األدبًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتروزه افراسٌاب مجٌد سمٌن5817211122290011

كلٌة االداب/جامعة بغداد503األدبًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتزٌنب درٌد حٌدر خضر5818211122290013

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة476األدبًثانوٌة رزكاري المسائٌة للبناتساره محمود جمٌل رحمان5819211122290015

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتآٌه ولٌد جاسم العبد أحمد5820211122291001

االداري الحوٌجة/المعهد التقن364ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتاٌناس محمد عبد هللا احمد5821211122291009

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتتمارة محمد عجمً عبد هللا5822211122291010

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة تكرٌت453األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتحنٌن نزار كرٌم جواد5823211122291011

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى493األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناترشا حمٌد جاسم كراب5824211122291015

كلٌة التربٌة للبنات/جامعة الموصل450األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناترٌام طه خلٌل عباس5825211122291021

االداري االنبار/المعهد التقن418ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتزٌنب محمد رشٌد جبار5826211122291033

اداري الموصل/المعهد التقن402ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتزٌنة محمد خلٌل عبد هللا5827211122291034

االداري الحوٌجة/المعهد التقن390ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتسجى علً ناصر لفتة5828211122291036

االداري الحوٌجة/المعهد التقن370ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتسحر خضٌر عباس عبد هللا5829211122291039

االداري الحوٌجة/المعهد التقن400ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتشٌماء ذٌاب سعٌد زٌدان5830211122291046

االداري الحوٌجة/المعهد التقن388ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتضحى جاسم عبد العزٌز عباس5831211122291052

كلٌة االثار/جامعة الموصل431األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتغفران رشٌد حمٌد دروٌش5832211122291055

كلٌة التربٌة سامراء/جامعة تكرٌت457األدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتفاتن ثاٌر زحام حسٌن5833211122291056

اداري الموصل/المعهد التقن409ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتلمٌاء كاظم حمد فرحان5834211122291064

اداري نٌنوى/المعهد التقن372ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتمروة عبد الستار حسن محمد5835211122291066

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتمٌس حسٌن علوان كاظم5836211122291067

االداري الحوٌجة/المعهد التقن386ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتنادٌه نجم عبد محمد5837211122291068

االداري كركوك/المعهد التقن417ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتنرجس علً موسى محمد5838211122291071

اداري نٌنوى/المعهد التقن370ًاألدبًثانوٌة بعقوبة المسائٌة للبناتنور راسم ٌوسف ارزٌج5839211122291073

اداري نٌنوى/المعهد التقن386ًاألدبًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتاسماء مضر نعمان سلمان5840211122292008

اداري نٌنوى/المعهد التقن397ًاألدبًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتامانً صفاءالدٌن حمادي جاسم5841211122292012

االداري بعقوبة/المعهد التقن449ًاألدبًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناترٌام عبد العظٌم عبد الرزاق لفته5842211122292022

االداري بعقوبة/المعهد التقن437ًاألدبًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتساره جاسم محمد خلف5843211122292024

االداري الحوٌجة/المعهد التقن393ًاألدبًثانوٌة االمانً المسائٌة للبناتوفاء سعد احمد ٌاسٌن5844211122292047

كلٌة االثار/جامعة الموصل428األدبًالخارجٌاتاخالص حمٌد جواد كاظم5845211122401004

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًالخارجٌاتاسراء فاروق عبد علً مهدي5846211122401007

االداري بعقوبة/المعهد التقن452ًاألدبًالخارجٌاتاٌمان علً محسن حمٌد5847211122401026

التقنً بغداد/معهد االدارة430األدبًالخارجٌاتبشرى احمد حسن محمد5848211122401031
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كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى520األدبًالخارجٌاتتٌسٌر عبد الحسٌن حسن احمد5849211122401037

كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى511األدبًالخارجٌاتزٌنه احمد حسٌن فرحان5850211122401046

االداري المسٌب/المعهد التقن416ًاألدبًالخارجٌاتسمر عبد الرحمن صالح عبد هللا5851211122401054

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى474األدبًالخارجٌاتسندس ٌاسٌن خلف خضٌر5852211122401056

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى486األدبًالخارجٌاتسهى جبار احمد ابراهٌم5853211122401061

كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى472األدبًالخارجٌاتغفران هاشم محمد حمود5854211122401074

كلٌة التربٌة االساسٌة/الجامعة المستنصرٌة482األدبًالخارجٌاتمروه داود سلمان عارف5855211122401086

التقنً بغداد/معهد االدارة419األدبًالخارجٌاتمها سهٌل احمد عبد5856211122401089

كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى465األدبًالخارجٌاتمهى حمٌد حمد شهاب5857211122401090

التقنً بغداد/معهد االدارة421األدبًالخارجٌاتنور عدنان لطٌف جاسم5858211122401101
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