
2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

الثالث الدور 2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد688اعداديةالصدرين للبنينالكرخ الثالثةاحيائيعلي الكرار والء كاظم عبد الرضا1121841007097

كلية طب الكندي/جامعة بغداد679اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيعبد الكريم احمد كريم حسن2231841009047

كلية العلوم/جامعة بغداد521اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي احمد رشم رحمه3111851058064

كلية العلوم/جامعة بغداد489اعدادية السبطين للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيمجتبى صالح مهدي حسين4121751025074

كلية العلوم/جامعة بغداد489اعدادية ذو الفقار للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيكرار حسين وحيوح حسين5111851006122

كلية اللغات/جامعة بغداد452الخارجيونالرصافة الثالثةادبييوسف جمال جاسم داود6151821400065

كلية اللغات/جامعة بغداد428ثانوية ريحانة الرسول للبناتالرصافة الثانيةادبياصاله فاضل مهدي تميم7141822092003

كلية اآلداب/جامعة بغداد461ثانوية الرشاد للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن بركات فيصل رحيم8191821050011

كلية اآلداب/جامعة بغداد448اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد خالد محمود محمد9111821033092

كلية اآلداب/جامعة بغداد434ثانوية الوركاء المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى مظفر خلف عبود10141822222058

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد416اعدادية االمام الرضا للبنينالكرخ الثالثةادبيمحمد رعد عبود جواد11121821003084

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد412اعدادية الروافد للبنينصالح الدينادبيذو الفقار موفق عزيز سلمان12181821085026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد412اعدادية سيد الشهداء للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد حازم كاطع شنشول13141821008092

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد409ثانوية اشبيلية المسائية للبناتالرصافة الثانيةادبياستبرق نبيل غازي حسن14141822223001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404اعدادية صفية للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه مصطفى ثامر محمد15141822075166

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404ثانوية الشجعان المختلطةواسطادبيعثمان راضي محمد ياسين16261821176029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد404إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيعبد هللا حميد نعمه خضر17141821013070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد416ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةادبيكريم باسم حجي كاظم18241821168007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعمار محمد عبيد حسين19111821201134

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد402إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيياسر احمد شكر محمد20131821015066

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية674اعدادية الداودي للبنينالكرخ االولىاحيائيحسام صالح الدين صبحي اسماعيل21101841029010

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية496اعدادية ابابيل للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد صادق احمد جبر عداي22131851011034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498اعدادية الرحاب المسائية للبناتبابلاحيائيضحى سالم ياسين شياع23231842271204

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية433اعدادية سمية المسائية للبناتالرصافة الثالثةادبيزهراء صالح خلف راضي24151822080024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427ثانوية ام المؤمنين للبناتالرصافة الثانيةادبيحنان عباس رشيد دهلوس25141822115016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423اعدادية عدن للبناتالرصافة االولىادبيضحى عامر محمد رشيد26131822106039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436ثانوية النورين للبنينالرصافة الثانيةادبيحاتم كريم فرحان مكيف27141821004015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية443اعدادية الكفل للبنينبابلاحيائيحسن محمد رسم هللا علوان28231841032021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية438ثانوية االبتكار المختلطةالكرخ الثانيةتطبيقيناظم محمد علي محمد29111851151036

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينالكرخ الثانيةادبيياسر محمود احمد علي30111821009115

كلية طب االسنان/جامعة البصرة679ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيمريم طارق غانم صخي31161842165406

كلية القانون/جامعة البصرة507اعدادية االحرار المسائية للبنينالبصرةادبيانور محمد رحيمة منخي32161821365008

كلية الزراعة/جامعة البصرة423اعدادية الفواطم للبناتالبصرةاحيائيبنين جاسم صالح عبد الساده33161842172007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة457الخارجيونالبصرةادبيحسن عزيز طارش حاجم34161821400019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455ثانوية الدير للبنينالبصرةادبيحسين عالء محسن خيون35161821025011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة426اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةاحيائيمنتظر محمد خميس خلف36161841358031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404اعدادية ابي الخصيب للبنينالبصرةاحيائيعمر حبيب عبد الرزاق حبيب37161841044026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472ثانوية االندلس االهلية للبناتالبصرةتطبيقيزهراء عدنان حمدان ناصر38161852187013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة469ثانوية الريان االهلية للبنينالبصرةادبيطيف صدقي اسماعيل طه39161821035007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة422ثانوية الماجدات للبناتالبصرةادبيزينب فالح فرحان سلطان40161822211015

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة418ثانوية الريان االهلية للبناتالبصرةادبيحوراء لطيف موزان بنيان41161822297004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414اعدادية البسمة للبناتالبصرةادبيفاطمة عالء عبادي محسن42161822257043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414اعدادية  الميقات للبناتالبصرةادبياسراء لؤي باقر محمد43161822194004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة414ثانوية الصناديد المختلطةالبصرةادبيايات عادل لفتة مزعل44161822310001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيهاجر حسين طعمه محمود45161822242057

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة410اعدادية الوثبة للبناتالبصرةادبيفاتن جاسم هاشم ساري46161822241038

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409اعدادية الجمهورية للبناتالبصرةادبيفاطمة جاسم محمد جعفر47161822239030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة402ثانوية نازك المالئكة للبناتالبصرةادبينور باسل مهدي محسر48161822265042

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة446ثانوية الوركاء للبناتالبصرةاحيائيرشا رياض جويد مفتن49161842244016

كلية اآلداب/جامعة البصرة437اعدادية الحشد المقدس للبنينالبصرةادبيمحمد محسن سكر علي50161821136042

كلية اآلداب/جامعة البصرة423ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيفاطمة خلف مال هللا خلف51161822177059

كلية اآلداب/جامعة البصرة421اعدادية ليلى األخيلية للبناتالبصرةادبيضحى اسماعيل داغر أرحيمة52161822210071

كلية اآلداب/جامعة البصرة420اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيعلي فيصل رحيم علي53161821015032

كلية اآلداب/جامعة البصرة417ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةادبيندى نظمي قاطع جاسم54161822202022

كلية اآلداب/جامعة البصرة417اعدادية شط العرب للبنينالبصرةادبياحمد محسن طالب مبارك55161821049008

كلية اآلداب/جامعة البصرة416ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيخديجة حمدي صالح سلمان56161822177019

كلية اآلداب/جامعة البصرة414ثانوية الفارابي االهلية للبناتالبصرةادبيرفل باسل وداعه محمد57161822272007

كلية اآلداب/جامعة البصرة414اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيحسين ستار باهيز جابر58161821358017

كلية اآلداب/جامعة البصرة412ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيايمان عباس مصطفى احمد59161822177009

كلية اآلداب/جامعة البصرة411اعدادية الرسالة للبنينالبصرةادبيسجاد حسن جاسب سبهان60161721013021

كلية اآلداب/جامعة البصرة410الخارجياتالبصرةادبيحوراء فالح حسن عالج61161822401050

كلية اآلداب/جامعة البصرة409ثانوية الزينبيات للبناتالبصرةادبيايات حميد طاهر صندوك62161822258003

كلية اآلداب/جامعة البصرة409ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتالبصرةادبيبراء علي طعمة نعاس63161822222010

كلية اآلداب/جامعة البصرة405اعدادية الشهداء للبنينالبصرةادبيسعد رعد مهدي خضير64161821015022

كلية اآلداب/جامعة البصرة405ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينالبصرةادبيعامر ستار جبار مزعل65161821374001

كلية اآلداب/جامعة البصرة404اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيمحمود كاظم وادي خشان66161821112072
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كلية اآلداب/جامعة البصرة403ثانوية ذات الصواري للبناتالبصرةادبيفاطمة حيدر رمضان عجيرش67161822216038

كلية اآلداب/جامعة البصرة403اعدادية الخنساء للبناتالبصرةادبينورين ابراهيم خليل ابراهيم68161822230057

كلية اآلداب/جامعة البصرة402اعدادية المعقل للبناتالبصرةادبيرغد عماد هادي عبد الحسين69161822169014

كلية اآلداب/جامعة البصرة400ثانوية مناوي باشا االهلية للبنينالبصرةادبيحيدر حازم مزعل صبري70161821137001

كلية اآلداب/جامعة البصرة400اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيعلي مؤيد صبيح محمد71161821056025

كلية اآلداب/جامعة البصرة399اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبياحمد معن حسن عبد الرحمن72161821011002

كلية اآلداب/جامعة البصرة398ثانوية المهدوية المختلطةالبصرةادبيسيف ناظم طالب جاسم73161821315006

كلية اآلداب/جامعة البصرة398ثانوية النصر المختلطةالبصرةادبيعذراء حيدر عبد الزهرة علوان74161822305007

كلية اآلداب/جامعة البصرة397للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا البصرةادبينور باسم طه ياسين75161822255019

كلية اآلداب/جامعة البصرة397اعدادية ذو النورين للبنينالبصرةادبيسجاد عدنان راضي جبر76161821041015

كلية اآلداب/جامعة البصرة397ثانوية المشرق العربي للبناتالبصرةادبيزهراء وداد علي ناصر77161822148007

كلية اآلداب/جامعة البصرة396اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيشهد رحيم عبد الرزاق سلمان78161822172044

كلية اآلداب/جامعة البصرة396اعدادية االندلس للبناتالبصرةادبيدنيا حسين مجوت عودة79161822170011

كلية اآلداب/جامعة البصرة395ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتالبصرةادبيانفال عبد الستار جبار عبد هللا80161822196007

كلية اآلداب/جامعة البصرة395ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينالبصرةادبيحيدر محمد حران تايه81161821366005

كلية اآلداب/جامعة البصرة395ثانوية المبادئ للبناتالبصرةادبيزهراء مرتضى عباس كاظم82161822177032

كلية اآلداب/جامعة البصرة394اعدادية ام قصر للبنينالبصرةادبيعبد هللا عبد العباس فاضل عوده83161821042052

كلية اآلداب/جامعة البصرة393اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيكرار عبد الكريم قاسم محمد84161821112062

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية حجر بن عدي للبنينالبصرةادبيعبد الرحمن كريم عسكر وحيد85161821062043

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيعبد الرسول فوزي عبد الحسن شالل86161821056018

كلية اآلداب/جامعة البصرة392اعدادية الشيخ الصدوق للبنينالبصرةادبيعلي رحيم محسن سكيب87161821004030

كلية اآلداب/جامعة البصرة391ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيزهراء احمد حيدر جاسم88161822215011

كلية اآلداب/جامعة البصرة390اعدادية الفواطم للبناتالبصرةادبيبنين حبيب نعيم عبود89161822172012

كلية اآلداب/جامعة البصرة390اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينالبصرةادبيعلي توفيق عبد القادر نعمة90161821358040

كلية اآلداب/جامعة البصرة390اعدادية الشنقيطي للبناتالبصرةادبيايالف غازي فيصل عبد الوهاب91161822209016

كلية اآلداب/جامعة البصرة389ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيمالك حسين عبد المهدي علي92161822227091

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية الهدى للبناتالبصرةادبيحنين عبد الكريم عبد الرحمن محمد93161822150012

كلية اآلداب/جامعة البصرة389اعدادية فتى االسالم للبنينالبصرةادبيعلي عادل كطافة عبد السادة94161821112054

كلية اآلداب/جامعة البصرة388اعدادية حمدان للبنينالبصرةادبيمرتضى هاشم مجيد خلف95161821046087

كلية اآلداب/جامعة البصرة388ثانوية الجواهري االهلية للبناتالبصرةادبيفاتن صالح كاظم خلف96161822204012

كلية طب الموصل/جامعة الموصل682.3ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيعائشه مقداد عبد الجبار محمد97311842047129

كلية طب الموصل/جامعة الموصل677ثانوية النصر النموذجية للبناتاربيلاحيائيفرح عمر عبد القادر محمود98311842047142

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيهيثم محمد ابراهيم ظاهر99171841162129
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كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل409ثانوية القادسية للبناتنينوىاحيائياماني ذنون يونس جاسم100171842299014

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل400اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيحال خالد عليوي حسين101171842285058

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل394ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىاحيائيحنان عبدالرحمن خلف عبيد102171842321065

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل406للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكتطبيقيسليمان مؤيد سليمان عبد هللا103331851001021

كلية الحقوق/جامعة الموصل407اعدادية االندلس للبناتنينوىادبياخالص مؤيد صالح صفو104171822286002

كلية الحقوق/جامعة الموصل404اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيابراهيم اسماعيل حميد ذنون105171821011001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل391اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىادبيمحمد مزاحم جار هللا احمد106171721005122

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل385ثانوية ام المؤمنين للبناتنينوىادبياسماء عبيد فهد محمد107171822230004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل419اعدادية  قرطبة للبناتنينوىادبيريم محمود خليل ابراهيم108171822231052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل417اعدادية الشهاب للبنيننينوىادبيمحمود ميسر حامد محمد109171821143179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406ثانوية الجبل للبنينديالىادبياسامه فليح محمد راشد110211821036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل405اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيننينوىادبيليث احمد جاسم محمد111171821011098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل402اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد حسان ابراهيم غثيث112171821017003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل401اعدادية ابن االثير للبناتنينوىادبيكرم نواف غازي عبود113171822274068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيمصطفى فارس ذنون شهاب114171821024104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل397اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيمحمد احمد خلف احمد115171821350239

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396ثانوية الحود للبنيننينوىادبيزيد علي ابراهيم علي116171821040019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396اعدادية صفية للبناتنينوىادبيفرح محمد فوزي طه117171822295039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيننينوىادبييوسف خالد يحيى محمد علي118171821012132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل394اعدادية الزهور للبنيننينوىادبيعمر شاكر محمود محمد119171821015098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبييونس طه خضر محمد120171821009194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيعبد هللا خالد محمد عبد الجواد121171821010048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل396اعدادية االصمعي للبناتنينوىاحيائيرقية شكر عباس محمد122171842289069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل414اعدادية صدى التأميم للبنينديالىتطبيقيعمر علي خميس عليوي123211851033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407اعدادية العكيكة للبنينذي قارتطبيقيحسن عبد الحسن محمد رخيص124221851041015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل475اعدادية الرسالة االسالمية للبنيننينوىادبياحمد ظافر بشير احمد125171821017007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل410اعدادية الرشيدية للبناتنينوىادبيريم اكرم عبد الغني عبد الهادي126171822251049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422اعدادية بلقيس للبناتنينوىاحيائيغصون عمر شريف الياس127171842288228

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل415اعدادية  قرطبة للبناتنينوىتطبيقيساره خالد يونس الياس128171852231035

كلية اآلداب/جامعة الموصل455اعدادية اشبيلة للبناتنينوىادبيرحمة يحيى حمدي أحمد129171822297037

كلية اآلداب/جامعة الموصل405ثانوية مخيم الجدعة للنازحيننينوىادبيشالل محمد ياسين محمد130171821206091

كلية اآلداب/جامعة الموصل403اعدادية القيارة للبنيننينوىادبياحمد صالح حمود ساير131171821042004

كلية اآلداب/جامعة الموصل400ثانوية ابي ماريا للبنيننينوىادبيعادل سنجار حسين علي132171821117019
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كلية اآلداب/جامعة الموصل399اعدادية خديجة الكبرى للبناتنينوىادبيسدره اسماعيل ابراهيم حمو133171822232045

كلية اآلداب/جامعة الموصل398اعدادية الراية للبنيننينوىادبييوسف محمد جمعه محجوب134171821025225

كلية اآلداب/جامعة الموصل395اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيايالف رجب احمد حسين135171822242008

كلية اآلداب/جامعة الموصل394ثانوية االنبار النموذجية للبناتاربيلادبيزينب ماهر نجيب سليمان136311822058014

كلية اآلداب/جامعة الموصل391ثانوية حمرين للبنيناربيلادبيعبد الناصر احمد جرجيس ايوب137311721011036

كلية اآلداب/جامعة الموصل391ثانوية الشهيد ضرار للبنيننينوىادبيغفران صالح مهيدي صالح138171822004012

كلية اآلداب/جامعة الموصل391اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىادبيصالح حسون صالح احمد139171821001048

كلية اآلداب/جامعة الموصل390اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيرحمة بسام حازم سالم140171822301029

كلية اآلداب/جامعة الموصل389ثانوية الزاوية للبناتنينوىادبيمريم عبد العزيز علي سلطان141171822240011

كلية اآلداب/جامعة الموصل389اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيبالل نديم محمد احمد142171821024026

كلية اآلداب/جامعة الموصل388اعدادية الخنساء للبناتنينوىادبياسراء رياض محمد علي عبدهللا143171722273005

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل389اعدادية الراية للبنيننينوىادبيعمر محمود سلطان جرجيس144171821025118

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل388ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيايناس عبدالواحد احمد اسماعيل145171822357014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423اعدادية الحكمة للبنيننينوىادبيمحمد عبد الغفور عبد الوهاب جمعة146171821009140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422اعدادية سارية للبنيننينوىادبيصالح صباح سلطان علي147171821018076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل419ثانوية أجيال المستقبل للبنيناالنبارادبيماهر نافع علي خلف148191821116029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيعبد الستار خضر محمد طه149171821114037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل418ثانوية تطوان المسائية للبناتنينوىادبيزهراء طاهر علي بكر150171822357037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الدينادبيفرحان علي اسماعيل محمد151181821074021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412ثانوية اجحلة للبنيننينوىادبيحسام جمال عبد علي152171821043007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412اعدادية ابي تمام للبنيننينوىادبيحسين احمد عبد هللا خليف153171821010026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل412للنازحين- اعدادية نوروز للبنين دهوكادبيمهدي محمد علي جميل خلف154331821001065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل408اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعبد الكريم صالح نجم عبد هللا155181821036044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل407ثانوية ابووني للبنيندهوكادبيوليد رجب احمد ابراهيم156331721031005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل405اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيمحمد داود وهاب خلف157181821036067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450اعدادية الزهور للبنيننينوىاحيائيزيد طارق صالح هليل158171841015079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتنينوىاحيائيديما زيد نوفل زكي159171842262029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430ثانوية الفجر العربي المسائية للبنيننينوىاحيائيمهدي حسين محمد سليمان160171841354021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422ثانوية السيدية المسائية للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد القادر عبد هللا قدوري عدوان161111841209037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424ثانوية التقدم للبناتكركوكتطبيقيعائشه صالح جمال طه162201852138036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل420اعدادية عمر بن الخطاب للبنيننينوىتطبيقياوس طالل حميد عباس163171851005018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل413ثانوية سومر للبناتنينوىتطبيقيرغد وعد جميل حميد164171852314022

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388اعدادية االصمعي للبناتنينوىادبيانعام محمود نجرس محمد165171822289014
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كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل387ثانوية التآخي للبنينصالح الدينتطبيقيعمر حمود هيفي حمادي166181851046028

كلية االثار/جامعة الموصل409ثانوية القادسية للبناتنينوىادبيرسل جاسم محمد يونس167171822299018

كلية االثار/جامعة الموصل398اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكتطبيقيعمران خليل حافظ هواش168201851065003

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل393ثانوية الفردوس االهلية للبناتنينوىتطبيقيريم نشوان محمد بشير نذير169171852320001

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة676.3ثانوية المتميزينالنجفاحيائيعلي حميد صالح جواد170251841035057

كلية القانون/جامعة الكوفة448اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيديار عالء حاكم شعالن171251822056047

كلية القانون/جامعة الكوفة445اعدادية المربد المركزية المختلطةالنجفادبيمرتضى كاظم نعمه مزهر172251821122157

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة392ثانوية الكوثر النموذجية االهلية للبنينالنجفادبيياسر عباس هادي محمود173251821048027

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة478ثانوية االفاق للبناتبابلاحيائيطيب علي عبد دخيل174231842144045

كلية اللغات/جامعة الكوفة400اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزمزم علي عبد الرضا حسين175251822056057

كلية اللغات/جامعة الكوفة398اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيليث حيدر علي حميد176251821024345

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461اعدادية الفرزدق للبنينالبصرةادبيعالء الدين حيدر طالب طعمة177161821028021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427ثانوية  االندلس االهلية للبنينالنجفادبيسجاد حسون جابر حسون178251821049011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيمصطفى عبد االمير عبد نور محسن179291821010128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة406ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيهناء خضير حمزة حمادي180251822055038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة404اعدادية المسيب للبنينبابلادبيعلي عبد الحسين كريم وصخ181231821009085

كلية التربية/جامعة الكوفة506ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفتطبيقيياسر حسن صالح حسن182251851205148

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة418اعدادية المنار االهلية للبناتالنجفادبيشيماء جودت كاظم محسن183251822058018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة412اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبياسراء عباس حسن عبد184251822056011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411اعدادية الحدباء المركزية للبناتالنجفادبيحنين صالح هادي مخيف185251822086035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفتطبيقيكوثر محيسن ناصر عبد الحسين186251852101017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة459اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتالنجفتطبيقيحوراء محمد ناجي مهدي187251852096021

كلية اآلداب/جامعة الكوفة419اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفادبيزينب محمد صالح مهدي188251822056083

كلية اآلداب/جامعة الكوفة417ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيحوراء حمزه عباس حميدي189251822055011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة398اعدادية االبتهال للبنينالنجفادبيمرتضى حيدر مهدي محمد حسن190251821023046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة393اعداديه امنة الصدر للبناتالنجفادبييسر مهدي عبد االئمه راضي191251822082040

كلية اآلداب/جامعة الكوفة391ثانوية ايليا االهلية للبنينالنجفادبيمصطفى زهير زيدان جبر192251821039010

كلية اآلداب/جامعة الكوفة389اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينالنجفادبيعباس رأفت زكي محمود193251821024141

كلية اآلداب/جامعة الكوفة386ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينالنجفادبيجعفر جواد عويز زكاط194251821038002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة403ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينالنجفادبياحمد رياض محمد جاسم195251821041001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة500اعدادية زيد بن علي المختلطةالنجفادبيزيد علي حسين هادي196251821113017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431ثانوية غماس المسائية للبنينالديوانيةادبيهشام عايد وادي عيبح197241821201088

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة427اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيعباس ناجح هاشم مطرود198251821012160
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة421ثانوية اليرموك للبنينالديوانيةادبيكرار موسى حسين مكمل199241821023026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة416ثانوية الحلة للبنينبابلادبيامير حسين سعيد برهي200231821015001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415ثانوية الرواد المسائية للبنينبابلادبيسجاد سالم صخي سلمان201231821255037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409ثانوية البدير المسائية للبنينالديوانيةادبييوسف حميد كاظم مزهر202241821209033

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة406اعدادية الحكيم للبنينبابلادبيعلي محمود عبد الحسين جاسم203231821044081

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة405اعدادية صنعاء للبناتالنجفادبيسرى راهي شاكر محمد علي204251822075040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلادبيشهد عباس ربيح كاظم205231822166006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة403اعدادية الصباح للبناتالنجفادبيزهراء محمد عبد الحسين رسول206251822064027

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة402اعدادية بدرة للبنينواسطادبيباقر جليل اسماعيل نادر207261821021003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيساره قاسم نوري موسى208251822053028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة401إعدادية الجزيرة للبنينالرصافة الثانيةادبيمهند كريم محمد عويد209141821018092

كلية الفقه/جامعة الكوفة391ثانوية النجوم األهلية للبناتالنجفادبيبنين اكرم سالم عبد الشهيد210251822055005

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة473ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيايه صفاء نجم عبد211251842100071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت513اعدادية يايجي للبنينكركوكتطبيقيعبد هللا محمد اكرم طه212201851203015

كلية الحقوق/جامعة تكريت420ثانوية سومر للبنينصالح الدينادبيمصطفى حسين محمد فارس213181821079036

كلية الحقوق/جامعة تكريت419اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبياحمد ضياء عبد الرحمن حسين214181821004003

كلية الحقوق/جامعة تكريت418ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبياحمد خلف كانون غني215181821080002

كلية الحقوق/جامعة تكريت416اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيمصطفى حسن مضعن ياس216181821029028

كلية الحقوق/جامعة تكريت409ثانوية دجلة المسائيةصالح الدينادبيقيصر جاسم خضير خليفه217181821348019

كلية الحقوق/جامعة تكريت409ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبينبأ باسم اسماعيل خلف218181822261030

كلية الحقوق/جامعة تكريت408إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيبكر ثامر كمال ارحيم219181821021011

كلية الحقوق/جامعة تكريت404ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الدينادبيحميد حسين حميد حسين220181821074011

كلية الحقوق/جامعة تكريت404إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيمحمد مصطفى رياض عبد هللا221181821021043

كلية الحقوق/جامعة تكريت404ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيوليد صالح شهاب حميد222181821096047

كلية الحقوق/جامعة تكريت402ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيميثم حسون عمر حديد223181821096043

كلية الحقوق/جامعة تكريت402ثانوية دبي للبنينصالح الدينادبيمخلد عباس رزوق عباس224181821122124

كلية الحقوق/جامعة تكريت402ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبيرفل بهجت عبد بنيان225181822272006

كلية الحقوق/جامعة تكريت402اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيعلي نجم عبد حسين226181821029017

كلية الحقوق/جامعة تكريت401ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعمر احمد ناظم احمد227181821041040

كلية الحقوق/جامعة تكريت400ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينادبيعبد الرحمن حسين عزيز عباس228181821301024

كلية الحقوق/جامعة تكريت400اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيهارون رشيد عبد هللا عواد229181821004073

كلية الحقوق/جامعة تكريت400إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيياسين نهاد عبد الجبار جاسم230181821021051

كلية الحقوق/جامعة تكريت399ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيليث قاسم راشد علي231181821336055
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كلية الحقوق/جامعة تكريت398ثانوية الشافعي للبنينصالح الدينادبيعالء حسين علي محمود232181821132010

كلية الحقوق/جامعة تكريت397ثانوية االنشراح للبنينصالح الدينادبيرائد عدنان صالح جمعة233181821114010

كلية الحقوق/جامعة تكريت444اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الديناحيائيكنعان كامل كنعان عبد هللا234181841089025

كلية الحقوق/جامعة تكريت424ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا حميد ابراهيم علي235181841014022

كلية الحقوق/جامعة تكريت419ثانوية السعادة للبناتصالح الديناحيائيسارة سعد احمد نامس236181842234012

كلية الحقوق/جامعة تكريت441ثانوية التآخي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد عبد هللا اسويد علي237181851046006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت395ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيراكان حسين علي احمد238181821125019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت392ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيمحمد عكاب يوسف محمود239181821014038

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت390إعدادية الفرقان للبنينصالح الدينادبيخطاب عامر محي صالح240181821021017

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت390اعدادية الشرقاط للبنينصالح الدينادبيعبد السالم حمد مجبل ابراهيم241181821004045

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت388اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيسجى ظافر عدنان عبد الكريم242181822242034

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت438ثانوية التآخي للبنينصالح الدينتطبيقيمحمود عيدان مصطفى علي243181851046032

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت441اعدادية الوطن للبنينصالح الديناحيائييوسف احمد ناظم توفيق244181841029026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيهدير احمد جميل سنودي245181822247040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت416ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمصطفى خلف حسين علي246181821096040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيفاطمة محمد طه حسين247181822351021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينادبيغيداء عبد السالم عزاوي خلف248181822095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409اعدادية الخصم للبنينصالح الدينادبيسبهان عشم عطيه احمد249181821016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408ثانوية ابن خلدون للبنينصالح الدينادبيعبد هللا محمد حميد رشيد250181821009032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيهند وليد خالد خلف251181822177022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403ثانوية الشافعي للبنينصالح الدينادبيظافر لطيف صالح علو252181821132008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت402ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيتبارك اركان عمر نجم253181822172009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398ثانوية الكندي للبناتصالح الدينادبيغفران حافظ جيجي حميد254181822239013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397ثانوية بني تميم المختلطةصالح الدينادبيفاطمة فهمي الطيف شالش255181822279006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعلي عارف دليان طلب256181821041038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396ثانوية الحاتمية المختلطةصالح الدينادبيعلي رعد جاسم محمد257181821301034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيمهند ياسين احمد حايف258181821096042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394ثانوية جرناف غربي للبنيننينوىادبيسعد عبد الرحمن حمد حادي259171821048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت394ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيدنيا كريم حسن محمد260181822269009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيمحمد هاشم عادل علي261201821035071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت392ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيفراس احمد محمد حسين262181821303010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةصالح الدينادبيمعاويه محمد جاسم محمد263181821291010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنينصالح الديناحيائيمصطفى احمد تركي عبد الجبار264181841160045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت409ثانوية بيجي للبناتصالح الديناحيائيماليين راشد حماد سلطان265181842177014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت404ثانوية التحرير للبنينالسليمانيةاحيائياحمد سفيان كريم عزال266321841010007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت401ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيعبد الرحمن محمد زيدان خلف267201841253013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400ثانوية المهيري للبنينكركوكاحيائيعبد هللا جاسم أحمد نجم268201841034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت398ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةكركوكاحيائيليث حسين بيج ياس269201841229016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت396ثانوية النهرين المختلطةصالح الديناحيائياحمد عبد الرزاق عيسى زعيان270181841067008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395ثانوية الكرمة المسائية للبنيناالنباراحيائيسعد محمد عيسى حمد271191841350017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت415اعدادية خالد بن الوليد للبنينصالح الدينتطبيقييوسف مؤيد فريد مرعي272181851089024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت405ثانوية القعقاع للبنينصالح الدينتطبيقيجاسم جمعة جاسم مصطاف273181851062004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت404ثانوية التآخي للبنينصالح الدينتطبيقيمروان حمود حمد طعمة274181851046033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت404اعدادية الوطن للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد هيثم محمد علي275181851029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403اعدادية الرجيبة للبنينكربالءتطبيقيفيصل سعيد ياسر حسين276271851020052

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت397ثانوية بردى المختلطةديالىادبيعرفان رفعت شريف صالح277211821229015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت396ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيانمار عبد عبد هللا نجم278201821016013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت396اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبياياد زيدان عزيز محمد279201821085017

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت441اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكاحيائيعلي سمين حسن جعفر280201841065020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت420ثانوية امرؤ القيس للبنينصالح الديناحيائيحسن علي فاضل حسن281181841147011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت419ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيحسين موالن قاسم احمد282181841035156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت443اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيشهد غسان سعد هللا أرزوقي283181852237013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكتطبيقياحمد محمد خالد عباس284201851032002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431اعدادية الزاب للبنينكركوكتطبيقيوقاص عبد هللا محمد خلف285201851026054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت426اعدادية زينب الكبرى للبناتديالىادبيزهراء تميم محمود حسن286211822155041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت419ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيالقصواء قصي ممدوح صالح287181822258005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت419اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيبكر عثمان محمد علي288201821067009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت417ثانوية سومر للبنينصالح الدينادبيعلي حرمل خلف جبر289181821079027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت417ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةصالح الدينادبيرنين خالد حسن عباس290181822313009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية بابل للبنينصالح الدينادبيعثمان جمال ابراهيم احمد291181821061010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيعلي ابراهيم سطوان مصلح292181821096021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيعبد الصاحب ليث محسن خلف293181821010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت416اعدادية اعالم المستقبل للبنينصالح الدينادبييسر عبد الرزاق خلف رحيم294181821142040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبياحمد يونس علي حسين295181821036012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الدينادبيساره حسين علي حسون296181822074003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت415ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكادبيسمير محمود محمد مطر297201821253013

21 من 9 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة الخاص الصباحي الحكومي التعليم قبول          االلكترونية الحاسبة قسم

الثالث الدور 2018/2017 لخريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبياشرف علي حسين علي298181821010008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414ثانوية الجماهير المختلطةصالح الدينادبيافاق صمصام احمد سيف299181822015002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414ثانوية القبس للبناتصالح الدينادبينهى سعيد صالح خليف300181822190018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت414اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيصالح روكان صابر حسين301201821015023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية كفري المختلطةالسليمانيةادبييوسف عامر رحيم حمد302321821040008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413ثانوية التقدم للبناتكركوكادبيصبا سليمان خلف سالم303201822138032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيصالح حسن محمد احمد304201821015022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت412ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيغفران احمد صابر توفيق305181822269019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت411ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيثاني خلف خزعل علي306201821261010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيعقيل كامل طالل مطر307181821096018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت410ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيعلي محمد خلف حسن308181821010032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409ثانوية الروابي الخضراء للبناتصالح الدينادبيمريم نعمان محمد عبد309181822193005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409اعدادية الفراهيدي للبنينديالىادبيسيف محارب خليل حسن310211821027020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433اعدادية المغيرة للبنينصالح الدينتطبيقيهيثم سعد محسن علي311181851086025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420ثانوية بابل للبناتصالح الدينادبيجنان ستار محمود سهيل312181822216005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيرغده زكي جمعه عسكر313181822261014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403ثانوية البيان للبناتصالح الدينادبيتبارك صالح خليل احمد314181822246012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت400ثانوية الزهور للبناتصالح الدينادبيغسق علي عبد هللا حديد315181822261023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399ثانوية الخنساء للبناتصالح الدينادبيتمارة اسامه صالح ابراهيم316181822247009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393ثانوية الحكمة للبناتصالح الدينادبيرسل سالم طه خلف317181822189012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت392ثانوية االعشى المختلطةصالح الدينادبيامل سعد حسن مخلف318181822290001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت391ثانوية الزهور للنازحات للبناتصالح الدينادبيهاجر ناجي عجمي علي319181822272012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439اعدادية االسحاقي للبناتصالح الديناحيائياشواق خضير صالح الطيف320181842255003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401ثانوية الخنساء للبناتصالح الديناحيائياسراء احمد منصور حسب هللا321181842247002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت399ثانوية الخنساء للبناتكركوكاحيائياسراء حسن محمد عفر322201842141004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت406اعدادية الشيماء للبناتصالح الدينتطبيقيظالل حسن فتحي يوسف323181852237015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت401ثانوية النزاهة للبناتكركوكتطبيقيشيماء احمد ذياب علي324201752130020

كلية اآلداب/جامعة تكريت414اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن احمد عبد النبي حسين325181821029012

كلية اآلداب/جامعة تكريت408اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيسيف الدين محمود حمود عبد هللا326201821020056

كلية اآلداب/جامعة تكريت406ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبياحمد خليل ابراهيم فارس327181821014002

كلية اآلداب/جامعة تكريت404ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيمروه رياض سالم حمزه328181822269023

كلية اآلداب/جامعة تكريت404اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبياحمد علي مخلف حديد329181821042009

كلية اآلداب/جامعة تكريت403ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيسوسن عبد سليمان حسين330181822303010
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كلية اآلداب/جامعة تكريت400ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيبارق محل مزبان حمد331181821096003

كلية اآلداب/جامعة تكريت399ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيمحمود عدنان محمود حوري332181821340113

كلية اآلداب/جامعة تكريت399ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيعلي محمود خضير محمد333181821096025

كلية اآلداب/جامعة تكريت396اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيمطشر احمد اسماعيل عيسى334181821036077

كلية اآلداب/جامعة تكريت396ثانوية الدور للبناتصالح الدينادبيشيماء طه جودي زيد335181822161006

كلية اآلداب/جامعة تكريت395ثانوية المستنصرية للبناتصالح الدينادبيمنيره عمر محمد عمر336181822172030

كلية اآلداب/جامعة تكريت395ثانوية ابن عباد المختلطةصالح الدينادبيحسام عبد المنعم خلف علي337181821303004

كلية اآلداب/جامعة تكريت393ثانوية الحورية المسائيةصالح الدينادبيمنير محمد ظاهر حمد338181821340118

كلية اآلداب/جامعة تكريت392ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيمحمد مزعل جاسم عطية339181821283023

كلية اآلداب/جامعة تكريت392ثانوية التراث العربي للبنينصالح الدينادبيسيف كامل جواد مهيدي340181821096013

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيعبد هللا فرج شالش خلف341181821014023

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيحسن حميد محمد حسين342201821261041

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيدحام علي جواد كاظم343181821041019

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنينصالح الدينادبيمهند فالح حمد سليم344181821351071

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية الفاروق للبنينصالح الدينادبيعلي حسان عبد الواحد علي345181821094013

كلية اآلداب/جامعة تكريت391ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبياحمد عزيز خلف فارس346181721014003

كلية اآلداب/جامعة تكريت390اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةصالح الدينادبيحسان نجم عبود احمد347181821352042

كلية اآلداب/جامعة تكريت390ثانوية الصحابة المختلطةصالح الدينادبيعبد الحميد علي رشيد سفاح348181821305016

كلية اآلداب/جامعة تكريت389ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينصالح الدينادبيعثمان واصل سعدون عطيه349181821041035

كلية اآلداب/جامعة تكريت389اعدادية الدور للبنينصالح الدينادبيمصطفى ظافر مدحي فيصل350181821003041

كلية اآلداب/جامعة تكريت389ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيغزوان حمدي خلف أرميزان351181821336052

كلية اآلداب/جامعة تكريت389ثانوية االمين للبنينصالح الدينادبيعبد هللا محمد فرج خليل352181821014024

كلية اآلداب/جامعة تكريت389اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيخوله عيسى عباس عبد353181822183011

كلية اآلداب/جامعة تكريت388اعدادية القيارة للبناتنينوىادبيسجى خليل ابراهيم حسين354171822242027

كلية اآلداب/جامعة تكريت388ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيريم عبد اللطيف احمد محمود355181822269011

كلية اآلداب/جامعة تكريت388ثانوية اركبة جدعة للبنيننينوىادبيمصعب جمعة رمضان احمد356171821044024

كلية اآلداب/جامعة تكريت388اعدادية السياب للبنينكركوكادبياحمد علي هواس عطية357201821078009

كلية اآلداب/جامعة تكريت388ثانوية الشافعي للبنينصالح الدينادبيعمار شاكر حمود حسين358181821132012

كلية اآلداب/جامعة تكريت387ثانوية بابل للبناتصالح الدينادبياغصان ستار محمود سهيل359181822216001

كلية اآلداب/جامعة تكريت386اعدادية العباسي للبنينكركوكادبيسبهان مصطفى عبد شرقاط360201821020048

كلية اآلداب/جامعة تكريت386ثانوية الكفاح للبنينصالح الدينادبيمصطفى جبار حسن حمد361181821022028

كلية اآلداب/جامعة تكريت413ثانوية االمين للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا جاسم خلف صالح362181841014020

كلية اآلداب/جامعة تكريت408اعدادية طوز للبنينصالح الديناحيائيحيدر محمد فاضل مردان363181841037012
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة تكريت419ثانوية ملتقى النهرين المختلطةصالح الدينتطبيقيايمن لؤي فؤاد الدين ظاهر364181851294002

كلية اآلداب/جامعة تكريت415ثانوية صهيب الرومي للبنينصالح الدينتطبيقياحمد جاسم محمد خلف365181851118004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعبد الرحمن حسين بالل عبد الرحمن366181821036036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيعزمي عبد هللا عابد حنوش367181821042023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعمار عيسى محمود احمد368181821036056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيحسين علي حسين محمد369181821125014

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت417ثانوية ابن كثير للبنينصالح الدينادبيمروان روضان دخيل محمد370181821010046

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت416ثانوية عثمان بن عفان للبنينصالح الدينادبيابراهيم امين جهاد مهاوش371181821074001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الدينادبيعمار عبد هللا بدوي عبد هللا372181821036054

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415اعدادية الواسطي للبنينصالح الدينادبيفالح حسن علي معيوف373181821053026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437ثانوية الشرقاط للبناتصالح الديناحيائيسراب يونس حمد طعمه374181842163020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت418ثانوية اركبة جدعة للبناتنينوىاحيائيبيداء حسين عبد الرزاق محمود375171842313007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت415ثانوية النهرين المختلطةصالح الديناحيائيهوازن وسمي محمود عبد هللا376181842067016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت411ثانوية آشور للبنينصالح الديناحيائيعبد السالم رافع عبد هللا خلف377181841081015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت409ثانوية ملتقى النهرين المختلطةصالح الديناحيائيغيالن علي حسين خلف378181841294008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت405اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائيهالل خلف صالح خليفة379181841036104

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت403اعدادية طارق بن زياد للبنينصالح الديناحيائياحمد عبد هللا جمعة عويد380181841036011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت402ثانوية آشور للبنينصالح الديناحيائيرضوان داود سلمان عجاج381181841081011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438ثانوية آشور للبنينصالح الدينتطبيقينعمة حسين نعمة جاد هللا382181851081023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438اعدادية كركوك المركزية للنازحينكركوكتطبيقيعلي هاشم علي حمد383201851065002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419اعدادية المروءه للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد علي حسين عبد384181851025022

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت414ثانوية النهرين المختلطةصالح الدينتطبيقيوسام احمد مجيد عبد385181851067033

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت404ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيمهدي صالح مهدي حسن386181821088011

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت401ثانوية غرناطة للبنينصالح الدينادبيمحمد ابراهيم معيوف احمد387181821125045

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت397ثانوية العلم للبناتصالح الدينادبيسالي صباح خنجر خلف388181822170015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت391ثانوية تل الشعير للبنيننينوىادبيهيثم نذير احمد فتحي389171821052022

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت390ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةصالح الدينادبيبريع عيدان حسين عطية390181821283002

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت390عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيمحمد خضر صالح حسين391201721259158

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت387ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيعبد الملك مروان مكي محمد392181821063015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت386اعدادية اعالم المستقبل للبنينصالح الدينادبيعمار جاسم محمد حساني393181821142023

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت385ثانوية بلد المسائية للبنينصالح الدينادبيعبد اللطيف خالد احمد حاجم394181821346041

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت385ثانوية المناهل للبنينصالح الدينادبيمصطفى جمال يونس حسن395181821080016

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت385ثانوية نابلس المختلطةبابلادبيليث حامد حسين علوان396231821194013
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت412اعدادية بيجي للبنينصالح الدينتطبيقيعبد هللا رافع احمد مصلح397181851007010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية473اعدادية الحكيم للبنينبابلتطبيقيحسين صادق عبد الحسين عبد علي398231851044005

كلية اآلداب/جامعة القادسية394اعدادية عين الحياة للبنينالمثنىادبيمحمد فارس نعمه عبد الرضا399291821014197

كلية اآلداب/جامعة القادسية390ثانوية الخلود للبناتبابلادبيندى محمد عبد الرضا عطيه400231822137021

كلية اآلداب/جامعة القادسية388اعدادية الزهراء للبناتبابلادبينورهان داخل سالم حسن401231822109051

كلية اآلداب/جامعة القادسية452ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىاحيائيصادق تركي خشان كاطع402291841153126

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية409اعدادية القاسم المسائية للبنينبابلادبيقاسم جابر مهدي حمادي403231821252077

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية402ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيحسين حامد عبيد ابراهيم404231821163010

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية399ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبيغفران كريم طفار حسن405231822220005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار388اعدادية عنة للبنيناالنبارادبيمعاذ سليم عيسى شفيق406191821021020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434ثانوية االندلس للبناتاالنباراحيائيتقوى حامد فهد عبد هللا407191842183008

كلية الزراعة/جامعة االنبار424اعدادية الراية المسائيةاالنباراحيائيمحمد فوزي عبد الرحيم مطر408191841341106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار463اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيعبد القادر خالد شيحان عبد409191821005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار428ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيفاطمه احمد نزار عبد الكريم410191842243059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار444اعدادية الفتوة للبنيناالنبارتطبيقيعثمان جبير برع حمد411191851065008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار410ثانوية الكويت الثانية للبناتاالنبارادبيدينا كمال أسود حسين412191822268012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449اعدادية فلسطين للبنيناالنبارتطبيقيابو بكر محمد عبيد جاسم413191851002001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار447اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناالنبارتطبيقيعمر عماد صبار كريم414191851070044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار443اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارتطبيقيصادق خالد صادق محمد415191851104012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار453أنقرة- مدارس الحكمة العراقية األهلية تركيا الرصافة االولىادبياحمد عبد الواحد ياسين عبد الرزاق416131821243003

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنيناالنبارادبيعزيز راتب مهني خشمان417191821354049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاالنبارادبيصفاء جاسم محمد محمود418191822181008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428ثانوية الفرات للبناتاالنبارادبيفاطمه محمد عبد هللا محمد419191822147059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421خارجياتاالنبارادبيايالف احمد ساجر  جاسم420191822401010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيرواء جاسم محمد محيسن421191822212007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار410ثانوية الرمادي المسائية للبناتاالنبارادبيهجران مشرف جاسم محمد422191822370148

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار409ثانوية اليقين للبناتاالنبارادبيبدور صباح عبد حماد423191822212005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار408اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبيناديه عبد الجبار كريم بشير424191822198034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار404اعدادية الروافد للبناتاالنبارادبينور غالب رديف عبيد425191822198039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438اعدادية الحريري للبناتاالنباراحيائيروان اسماعيل عواد احمد426191842193029

كلية اآلداب/جامعة االنبار422اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيسليمان رغدان سليمان محمد427191821017011

كلية اآلداب/جامعة االنبار421اعدادية النهضة للبناتاالنبارادبيشفاء خميس تركي حماد428191822191026

كلية اآلداب/جامعة االنبار415اعدادية السالم للبنيناالنبارادبيعمار باسم ابراهيم ياس429191821058035
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كلية اآلداب/جامعة االنبار413ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاالنبارادبيياسمين صالح احمد عواد430191822168031

كلية اآلداب/جامعة االنبار409اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيعودة قحطان عودة فرحان431191821032062

كلية اآلداب/جامعة االنبار405اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيسداد محمد عفتان فرحان432191821032015

كلية اآلداب/جامعة االنبار403ثانوية الحبانية للبناتاالنبارادبيأية محمد شهاب حمد433191822187002

كلية اآلداب/جامعة االنبار403اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيمصعب جابر عماش ملوح434191821017034

كلية اآلداب/جامعة االنبار390اعدادية سومر االدبية للبنيناالنبارادبيمحمد نجاح ستوري عساف435191821109123

كلية اآلداب/جامعة االنبار388اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناالنبارادبيمصطفى كامل عبد اسماعيل436191821045028

كلية اآلداب/جامعة االنبار408اعدادية بغداد المسائيةاالنباراحيائيمروان عبد هللا اسماعيل ظاهر437191841345030

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار412اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيعبد الرحمن ابراهيم حماد مهيدي438191821032021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار407اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبيمحمد صالح حماد مهيدي439191821032046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار391اعدادية زنكورة للبنيناالنبارادبياحمد ماهر عبد محمد440191821032004

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار418اعدادية حديثة للبناتاالنباراحيائيسرى اياد شهاب احمد441191842199024

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار407ثانوية المعالي االهلية للبناتاالنبارتطبيقيايمان عبد اللطيف جاسم محمد442191852141001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497ثانوية الكرامة للبنينالكرخ الثالثةادبيعبد المؤمن موفق فائق عباس443121821019013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477ثانوية المحمودية المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي قيس عباس عبد444111851201063

كلية اآلداب/الجامعة العراقية410اعدادية البشير للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد عبدالواحد صالل زمام445141821036068

كلية اآلداب/الجامعة العراقية407اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيرقيه احمد اسماعيل عمر446131822072011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية406اعدادية الماثر للبناتالرصافة الثالثةادبيعذراء قاسم عزيز نعيمه447151822051082

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية404اعدادية االنتصار للبناتالرصافة االولىادبيزهراء علي عبد الرزاق هادي448131822091059

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية399ثانوية الواحة الخضراء للبناتالرصافة الثانيةادبينرجس سعد حاتم صبر449141822142026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية396اعدادية الكرخ للبناتالكرخ االولىادبيبراء عبد العزيز محمد حمد450101822076003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية394اعدادية الصفا للبنينالرصافة االولىادبيياسين احمد طالب عبد الجبار451131821029077

كلية األعالم/الجامعة العراقية435اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيآيه حسين جاسم جياد452131822072006

كلية األعالم/الجامعة العراقية426اعدادية البلديات للبنينالرصافة الثانيةادبيسامر محمد عاتي محمد453141821037140

كلية األعالم/الجامعة العراقية424ث بنت الرافدين للبناتالرصافة الثانيةادبينور الهدى محمد ياسين مسعود454141822120028

كلية األعالم/الجامعة العراقية417اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي جعفر فرج455141821026031

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.1ثانوية الوائلي للمتميزينبابلاحيائيهاشم فايز حسين جنام456231841047111

كلية اآلداب/جامعة بابل398ثانوية النيل للبنينبابلادبيحسين سالم حمزه صبر457231821033017

كلية اآلداب/جامعة بابل397اعدادية صنعاء للبنينبابلادبيعبد هللا علي ناصر حسين458231821011064

كلية التربية األساسية/جامعة بابل505ثانوية المستقبل للبناتبابلادبيزهراء حمزه تركي محمد459231822106013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428اعدادية الهاشمية للبنينبابلادبيمحمد هادي عباس حسين460231821019024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427اعدادية ميسلون للبناتبابلادبيرهيفه قحطان ابو اللول مهدي461231822080013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبياسعد عبد الكاظم جبر كاظم462231821213003
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل446ثانوية االنفال المختلطةبابلاحيائياحمد حسن شاكر كريم463231841169003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478اعدادية الخنساء للبناتبابلتطبيقينور محمد عبد االمير عباس464231852087057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل467ثانوية الرباب للبناتبابلتطبيقينور مهند طه داود465231852147028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463ثانوية الرباب للبناتبابلتطبيقيزهراء فائز عبد الحافظ حسن466231852147012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل462اعدادية الجماهير المختلطةبابلتطبيقيفاطمه فارس منصور سماوي467231852183015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل452ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلتطبيقيحسن حطحوط عبود حمزه468231851166008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل411ثانوية بيروت للبنينبابلادبيالمجتبى رضا خلف سرهيد469231821022009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل407اعدادية الزهراء للبناتبابلادبيغفران احمد جاسم مهدي470231822109037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل402ثانوية الطبري للبنينبابلادبيحيدر محمد سالم دوهان471231821061026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل398ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلادبياحمد فاهم هادي محسن472231821220004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل397ثانوية الحيدري المختلطةبابلادبيهديل عامر جدوع علي473231822213005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431ثانوية المؤاخاة المختلطةبابلاحيائيمحمد طالل هادي محسن474231841220011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل455ثانوية المجد للبنينكربالءتطبيقيحيدر عيسى عبيس عبود475271751012009

كلية الطب/جامعة ديالى687اعدادية علي بن ابي طالب للبنينديالىاحيائيعلي يونس علي حسين476211841014073

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى425ثانوية الطائف للبناتديالىاحيائينورس قيس اسماعيل خلف477211842159025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيمروة تحسين فرحان منهل478211822090048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446ثانوية عمار بن ياسر المختلطةديالىادبيذكاء حسين خلف حسين479211822220004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417اعدادية ابن سراج المسائية للبنينديالىاحيائيعمر طالب هاشم محمد480211841272107

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى397ثانوية الرباط المسائية للبنينكركوكاحيائيحسين مصطفى خلف جياد481201841253008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453اعدادية االنام للبناتديالىتطبيقيرسل سامي شوكت شاكر482211852135012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443اعدادية ثويبة االسلمية للبناتديالىتطبيقيهند سعدون احمد اسمر483211852098058

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى423اعدادية نازك المالئكة للبناتديالىادبيعذراء اياد سلمان سليم484211822090040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى409اعدادية االمام الزهري للبنينديالىادبيمرتضى غالب إسماعيل جدوع485211821052026

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى402اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينديالىادبيجاسم محمد ناجح جبار486211821001020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396اعدادية المقدادية للبناتديالىادبيداليا مقداد جواد كاظم487211822140025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391اعدادية بلدروز للبنينديالىادبيحسين احمد عبد هللا عبد الكريم488211821007006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391ثانوية المدائن المختلطةديالىادبيامواج طه زمان حبيب489211822227003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى390ثانوية ثأر الشهداء للبنينديالىادبيحسين علي طه محمد490211821084010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى386اعدادية القدس للبناتديالىادبينورس استبرق طه حسين491211822110065

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396اعدادية اسد هللا للبنينديالىاحيائيعبد الرحمن عبد الكريم سلمان جميل492211741017007

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى397اعدادية مندلي للبنينديالىادبياكرم علي راشد رحمان493211821034009

كلية طب االسنان/جامعة كربالء674ثانوية المعرفة االهلية  للبنينذي قاراحيائيمحمد رزاق جليل طاهر494221841058052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء520اعدادية عكاظ للبناتكربالءادبيزهراء عباس احمد حسين495271822088038
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء396اعدادية مالئكة الرحمة للبناتكربالءادبيجنات محمد جرد حسن496271822102034

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء395مدينة العلم للبنين. عكربالءادبيعلي محمد صبيح محمود497271821049118

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466ثانوية الرفاه للبناتكربالءتطبيقيزهره عبيد فاضل عبود498271852080035

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار417اعدادية بدر الكبرى للبناتذي قارتطبيقيزهراء حميد نعمه حسون499221852153051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار412اعدادية الحمد للبنينالبصرةادبيمصطفى محمد جواد محمد رضا سلطان500161821056034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487اعدادية الفرات للبناتذي قارادبيساره عبد النبي صالل حميدي501221822101016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522اعدادية الرفاعي  للبنينذي قاراحيائيعبد هللا حوري عامر معن502221741028050

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار456ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيايات يحيى جاسم عبد503221842135017

كلية اآلداب/جامعة ذي قار404اعدادية القلم المسائيةالمثنىادبياحمد قاسم حمد هالسة504291821151008

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار427ثانوية البحتري المختلطةذي قارادبيعبد الحميد حيدر احمد حنون505221821222014

كلية الطب/جامعة كركوك688ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينكركوكاحيائياحمد جتين احمد محمود506201741399001

كلية الطب/جامعة كركوك678ثانوية فريشتة للبناتديالىاحيائيعائشه جاسم عبد هللا جبار507211842176014

كلية العلوم/جامعة كركوك576اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائينور مشرف حسيب ابراهيم508201842282144

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك421ثانوية االهالي المسائية للبنينكركوكادبيسالم محمود عمش حسين509201821260011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكادبيليث صدام علي فيضي510201821032015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيعلي صالح حمد جمعه511201821009064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413إعدادية الجزيرة المختلطةكركوكادبيسعد خلف حسن صالح512201821221015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك413اعدادية المصطفى للبنينكركوكادبيفيصل محمد عبد هللا محمد513201821036061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك412اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيرائد عبد السالم شكر عمر514201821203024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410اعداديه الرواد  للبنينكركوكادبيمحمد طيب ايوب قادر515201821022065

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيعبد الغفار زيدان عباس دبو516201821259122

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك409ثانوية النصر للنازحاتكركوكادبيسهام محمود عناد علي517201822168010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك406اعدادية السياب للبنينكركوكادبيمحمد ضياء محمد رحيم518201821078097

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405ثانوية كوزلو بابا للبنينكركوكادبيمالك جاسم محمد خضر519201721032021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405اعدادية الحكمة الثانية للبنينكركوكادبيمحمد صالح علي محسن520201821085103

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403ثانوية المقاصد المسائية للبنينكركوكادبيعمر عبود حسون خلف521201821261024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيطارق شامل شريف خورشيد522201821259112

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك391اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبياحمد سلمان داود سليم523201821079007

كلية الزراعة/جامعة كركوك416ثانوية االوائل االهلية للبناتكركوكاحيائيمروه خالد حسن رضا524201842131018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك429اعدادية السياب للبنينكركوكادبيعلي سعدون زكاع ابراهيم525201821078070

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436ثانوية العلياء للبناتكركوكادبيظالل محمد حميد حسين526201822127013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيمصطفى خير هللا علي بكر527201821203061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك417اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينكركوكادبيحسين سلمان فرحان جاسم528201821067010
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413ثانوية الشروق للبناتكركوكادبيكوناش سعدون شهاب احمد529201822149023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك413ثانوية النسيم للبنينالسليمانيةادبيعمر طارق ياسين عبد علي530321821006003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك436اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكتطبيقياحمد حسين سمير خلف531201851009004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488ثانوية نور االسالم المختلطةديالىتطبيقيبالل فارس شكور حسن532211851243002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك457ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةكركوكادبيبلور محمد محمود رمضان533201822372004

كلية اآلداب/جامعة كركوك418ثانوية خديجة الكبرى للبناتكركوكادبيدنيا طيب حسيب كاكه حمه534201822144017

كلية اآلداب/جامعة كركوك407ثانوية الزيتون االخضر للبنينكركوكادبيمحمد خلف عبدهللا علي535201821060022

كلية اآلداب/جامعة كركوك404عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيقيصر عبد هللا حسن شبيب536201821259165

كلية اآلداب/جامعة كركوك403ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيعلي شكور محمد عبد هللا537201821016050

كلية اآلداب/جامعة كركوك402اعدادية الجواهري للبنينكركوكادبيعماد خالد حمد خطاب538201821015035

كلية اآلداب/جامعة كركوك400اعدادية المستقبل للبنينكركوكادبيوسام خلف حمد عاصي539201821011052

كلية اآلداب/جامعة كركوك400ثانوية الرواد للنازحينكركوكادبيطارق خلف حسين دوالب540201721082021

كلية اآلداب/جامعة كركوك399ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبيهيثم سلمان محمد عبد هللا541201821207063

كلية اآلداب/جامعة كركوك399ثانوية دار العلوم االهلية للبناتكركوكادبينورجان عصمت عبد الرحمن خورشيد542201822160010

كلية اآلداب/جامعة كركوك399ثانوية تركالن المختلطةكركوكادبيهايس محمد خليل ابراهيم543201821224021

كلية اآلداب/جامعة كركوك398ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيعامر محمد حسن عمر544201821202011

كلية اآلداب/جامعة كركوك397اعدادية الفرات للبنينكركوكادبياحمد زكاع حاتم طه545201821007008

كلية اآلداب/جامعة كركوك396اعدادية داقوق للبنينكركوكادبيصالح حسن خزعل دنان546201821017024

كلية اآلداب/جامعة كركوك396اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيغاده رضا علي ياسين547201822117034

كلية اآلداب/جامعة كركوك396اعدادية ابن خلدون للبنينكركوكادبيمصطفى محمد حسين محمد548201721009129

كلية اآلداب/جامعة كركوك395عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةكركوكادبيعمار عبد القهار عطيه مزعل549201821259150

كلية اآلداب/جامعة كركوك394ثانوية االهالي المسائية للبنينكركوكادبييونس محمد جمعة عبد هللا550201821260119

كلية اآلداب/جامعة كركوك393اعدادية قونجه كول للبناتكركوكادبياسراء صالح جواد زين العابدين551201822148008

كلية اآلداب/جامعة كركوك392ثانوية المعتصم المختلطةكركوكادبينبراس خلف علي احمد552201822207014

كلية اآلداب/جامعة كركوك391ثانوية القورية للبناتكركوكادبيهبه جمال جالل سعيد553201822110076

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط466اعدادية الزهراء للبناتواسطتطبيقيزينب عناد برهان فرج554261852097027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط445ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةواسطادبيسيف عوده خضير محمد555261721157018

كلية اآلداب/جامعة واسط427اعدادية الزاكيات للبناتواسطادبيمروه حسن نجم عبد هللا556261822103039

كلية اآلداب/جامعة واسط401اعدادية ذات النطاقين للبناتواسطادبيزهراء محمد حسين عبد557261822102028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط430اعدادية الخوارزمي للبناتواسطادبيزهراء احمد حسين كاظم558261822111017

كلية طب االسنان/جامعة ميسان675ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتميساناحيائيامنة صكبان مرجع طرار559281842054005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان446اعدادية الرفعة المسائية  للبنينميسانادبيكرار جمعه كارون حسن560281821151159

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان443اعدادية المشرح للبنينميسانادبيوسام طه خلف حسن561281821018061
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كلية القانون/جامعة المثنى459اعدادية االعتماد للبنينالمثنىادبيحسن فالح سند عطوب562291821010030

كلية الزراعة/جامعة المثنى437ثانويه المصابيح للبناتالمثنىتطبيقيهاجر حازم نعيم علك563291852079035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى426اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيحنين شاكر عبيد علك564291822060048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى588ثانوية الكندي االهلية للبناتالمثنىاحيائيفاطمة عقيل جبار كاشي565291842085122

كلية اآلداب/جامعة المثنى416االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد علي جبار شامي566291821017271

كلية اآلداب/جامعة المثنى415اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيهاله علي لكطان حسان567291822058055

كلية اآلداب/جامعة المثنى408ثانوية الشذرات للبناتالمثنىادبيرقيه ابراهيم عبد حتيت568291822077013

كلية اآلداب/جامعة المثنى405ثانوية السماوة المسائية للبناتالمثنىادبيرحاب حيدر جودة وادي569291822160028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى449اعدادية الخليج العربي للبنينالمثنىادبيجعفر داخل محسن وناس570291721021010

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى443ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىادبيفاطمه ساجت عبيد عرين571291822153012

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى436اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيماجد فزاع عريف فتنان572291821109125

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434اعدادية الوفاء للبناتالمثنىادبيزينه صفاء سهر شنباره573291822058034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434اعدادية ام سلمة للبناتالمثنىادبيميساء كامل عليوي سهر574291822060132

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى466اعدادية الرميثة للبناتالمثنىتطبيقيمريم هاشم حميد جبار575291852057109

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء491اعدادية عمورية للبناتصالح الدينتطبيقيهبه كمال لفته حمد576181852183073

كلية التربية/جامعة سامراء424ثانوية الهدى للبناتصالح الدينادبيريام احمد اسماعيل محمد577181822269010

كلية التربية/جامعة سامراء421ثانوية الجاحظ للبنينصالح الدينادبيمحمد علي حمود طلمس578181821091029

كلية التربية/جامعة سامراء418ثانوية سرى من رأى للبنينصالح الدينادبياحمد عبد الكريم سعيد حسن579181821082005

كلية التربية/جامعة سامراء417ثانوية العذراء للبناتصالح الدينادبيحفصه محمد عباس حسن580181822207005

كلية التربية/جامعة سامراء414ثانوية الجاحظ للبناتصالح الدينادبيسماهر محمود ابراهيم جربوع581181822220006

كلية التربية/جامعة سامراء410اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيسوزان عدنان جاسم داغر582181822252019

كلية التربية/جامعة سامراء407ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينادبيشهد رحيم داود سلمان583181822221024

كلية التربية/جامعة سامراء406اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيزينه مزهر حميد جاسم584181822242028

كلية التربية/جامعة سامراء403اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيسارة عبيد اسماعيل ذياب585181822252016

كلية التربية/جامعة سامراء402ثانوية المهج للبناتصالح الدينادبيميمونه محمد عبد الكريم علي586181822248018

كلية التربية/جامعة سامراء402ثانوية الملحة المختلطةكركوكادبيياسر عبد هللا صالح احمد587201821202022

كلية التربية/جامعة سامراء400 للبنين6اعدادية حوض كركوكادبيزياد خلف اسود عيسى588201821033030

كلية التربية/جامعة سامراء399اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيظافر صالح محمد سليم589201821035030

كلية التربية/جامعة سامراء399اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيبان معتضد عبد العزيز طاهر590181822242010

كلية التربية/جامعة سامراء398ثانوية دار الحكمة للبناتصالح الدينادبياستبرق حبيب مجيد حبيب591181822268001

كلية التربية/جامعة سامراء397اعدادية طرابلس للبنينصالح الدينادبيمحمد حبيب هادي حبيب592181821121015

كلية التربية/جامعة سامراء397اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيريم علي فرحان عبود593181822242023

كلية التربية/جامعة سامراء397اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيضيغم كريم لطيف خلف594211821054036
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كلية التربية/جامعة سامراء397اعدادية عمورية للبناتصالح الدينادبيهاجر رائد مديح وهيب595181822183040

كلية التربية/جامعة سامراء396اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيفاديه شاكر محمود سعيد596181822252026

كلية التربية/جامعة سامراء396ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيطيبه اسماعيل خليل عيادة597181822180031

كلية التربية/جامعة سامراء395ثانوية سيف الدولة للبنينصالح الدينادبيعمار ماجد جمال حسن598181821088006

كلية التربية/جامعة سامراء395اعدادية تل علي للبنينكركوكادبيسليمان محمود حسين حمد599201821035024

كلية التربية/جامعة سامراء395اعدادية الوطن للبنينصالح الدينادبيمصطفى قاسم جدعان رزوقي600181821029029

كلية التربية/جامعة سامراء392ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةصالح الدينادبيعمر عبد الوهاب احمد عبد هللا601181821336049

كلية التربية/جامعة سامراء417ثانوية الكوثر للبناتصالح الديناحيائيرانيا محمد مهدي ابراهيم602181842260009

كلية التربية/جامعة سامراء417ثانوية الصادق المختلطةبابلاحيائيابتهال عامر جبر حسن603231842172001

كلية التربية/جامعة سامراء413ثانوية صدى العراق للبنينصالح الديناحيائيعبد هللا سعد محمد عبد هللا604181841035076

كلية التربية/جامعة سامراء413ثانوية الخليج العربي المختلطةبابلاحيائيحيدر غانم شعالن جاسم605231841166009

كلية التربية/جامعة سامراء434اعدادية اسماء للبناتصالح الدينتطبيقيمريم موفق سعيد محمد606181852242080

كلية االداب/جامعة سامراء413اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيهند منذر عبد اللطيف حمد607181822242078

كلية االداب/جامعة سامراء400اعدادية االمام علي الهادي للبناتصالح الدينادبيحنين خلف عبد الرحمن محمد608181822252007

كلية االداب/جامعة سامراء385اعدادية الفراتين للبناتنينوىاحيائيافراح مجيد مسعر فهد609171842267012

كلية االثار/جامعة سامراء403اعدادية المصطفى للبنينكركوكتطبيقيماهر حمد حسن علي610201851036018

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء392اعدادية الملوية المختلطةصالح الدينادبيزينه غني احمد مهدي611181822095005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء390اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبياميره محمود حسن احمد612181822242006

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء388المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين صالح الدينادبيمحمد نعمان رميض زيدان613181821361033

كلية القانون/جامعة الفلوجة419اعدادية االحرار للبنيناالنبارادبيقيصر سليم حسين مناع614191821005023

كلية القانون/جامعة الفلوجة416اعدادية االيمان للبنيناالنبارادبيغيث حسين فيصل حماد615191821063029

كلية القانون/جامعة الفلوجة415اعدادية ماريا القبطية للبناتاالنبارادبيهديل محمد حسين حماد616191822163044

كلية القانون/جامعة الفلوجة402اعدادية الكوثر للبناتاالنبارادبيمروه رياض حسن علوان617191822173011

كلية القانون/جامعة الفلوجة436اعدادية الكرمة للبنيناالنباراحيائيعالء محمود عبيد شاهر618191841066074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429اعدادية الفتوة للبنيناالنبارادبيعبد الكريم عمر خلف حسين619191821065020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة421اعدادية الياقوت للبناتاالنبارادبيهناء دريد ابراهيم حتحوت620191822246023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة420اعدادية ابن النفيس للبنيناالنبارادبيأحمد عبد المنعم شالل فرحان621191821104004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة417اعدادية الفجر للبنيناالنبارادبيعلي طالب جلوب عوده622191821037014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة415اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيحارث حكمت ماروك بدي623191821062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة406اعدادية كبيسة للبنيناالنبارادبيوسام سمير عكلة محمد624191821017037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة405اعدادية الرصافي للبنيناالنبارادبيعلي حسن محمد حسين625191821012028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناالنباراحيائيعمر اسماعيل ابراهيم عبد626191841011094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة424ثانوية االندلس للبنيناالنبارتطبيقيعلي عدنان علي دخيل627191751096020
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة410اعدادية التقدم للبنيناالنبارادبيعبد القادر هالل خلف فرحان628191821062019

كلية التمريض/جامعة تلعفر598اعدادية الكوفة المركزية للبناتالنجفاحيائيفاطمة جعفر محسن قنبر629251842070132

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428اعدادية البرغلية للبنيننينوىادبيالياس شهاب طه خضر630171821114010

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر413اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيرضا عبد القادر عوني رضا631171821178019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر395اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىادبيوعد عبد حسن حسين632171821350328

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر419اعدادية تلعفر للبناتنينوىاحيائيمروة سالم مال هللا حيدر633171842261067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر413اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىاحيائيموسى كاظم محمد امين عباس634171841178097

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر412اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيعلي حسين زينل خلف635171851178057

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر408اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىتطبيقيجودت تقي زينل خلف636171851178011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية414ثانوية الجبل للبنينديالىادبياحمد علي خليفه مطلك637211821036001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420اعدادية الرضواني للبنيننينوىاحيائياحمد مرعي حسن علي638171741161020

كلية التربية/جامعة الحمدانية400ثانوية المنار المسائية للبنيننينوىادبيوسام عامر سالم عبو639171821364056

كلية التربية/جامعة الحمدانية399ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناربيلادبيوليد خالد سرحان ذيب640311821071038

كلية التربية/جامعة الحمدانية399ثانوية وردك للبنيننينوىادبيهشيار كمال بهجت احمد641171821073011

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية396اعدادية النيل للبنيننينوىتطبيقيمحمد عبد القاهر خلف صالح642171851027123

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595اعدادية الحكمة للبنيننينوىاحيائيعلي احمد محمود حسن643171841009081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400اعدادية خالد بن الوليد للبنيننينوىتطبيقيماهر خضر محمد حسن644171851001116

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتكركوكادبيدنيا عباس حسين حسن645201822124013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيبالل ابراهيم اسماعيل مجيد646201821203016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379اعدادية يايجي للبنينكركوكادبيسالم حمودي صالح عباس647201821203026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378اعدادية المتنبي للبنينكركوكادبياحمد هاشم محمد نامدار648201821081010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369اعدادية تازة للبنينكركوكادبيعقيل عبد االمير عادل جمعة649201821018020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385اعدادية اسماء للبناتصالح الدينادبيشهد حمود علي سالم650181822242040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384ثانوية الشافعي للبنينصالح الدينادبيضياء محي صالح علو651181821132006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383ثانوية سامراء للبناتصالح الدينادبيشهد غزاون صبري محمد652181822180028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381ثانوية بيجي للبناتصالح الدينادبيلمياء حمد محمد ابراهيم653181822177015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418اعدادية القلم المسائيةالمثنىتطبيقيجعفر تحسين كاظم محمد654291851151041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيرضا مكي سالم عبد655231851003040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحسين ادريس مطلق عبطان656241741016033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423ثانوية الديوانية المسائية للبناتالديوانيةتطبيقيساره وناس سالم حسن657241852220061

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينالرصافة الثالثةادبيسجاد ميثم بنيان كاظم658151821018058

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى408اعدادية شط العرب للبنينالبصرةتطبيقيرضا عباس محمد علي عبد الرسول659161851049057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403اعدادية التضحية للبناتالكرخ الثالثةادبيصفا مهدي كشكول مسعد660121822091025
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيحسين شاكر عبد االمير حسين661271841010036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627اعدادية المثنى للبنينواسطاحيائيمحمدالجواد زهير عباس اكبر662261841005096

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420ثانوية التراث العربي للبناتالكرخ االولىتطبيقينبأ اسعد عبد الرزاق جاسم663101852123019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى377اعدادية الرباب للبناتالكرخ الثالثةادبينبأ عباس جاسم محمد664121822125095

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405اعدادية الهدى للبناتالرصافة الثالثةاحيائيسارة عمار عبد الرضا جدوع665151842047089

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية432اعدادية الجمهورية للبنينالبصرةادبيزين العابدين نجم عبد هللا عبد الحسين666161821011009

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية406اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينذي قارادبيمنور غني حنون حذيه667221821020041

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية389إعدادية الفراهيدي للبنينالرصافة االولىادبيابراهيم سعد مجيد كاظم668131821015002
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