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15العلمثانوية سومر للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكربرزان بشير محمود خضير العبيدي4
16الدورعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى عاصف خالد شهاب مالخليل7
14بيجيمعهد االدارة التقني الحويجةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعمار عكل جاسم محمد الفراجي31
16الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشوق عبدالرحمن هويش عبدهللا القيسي33
10ديوان المديريةكلية علوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمروان جمال اسماعيل عبدالباقي التكريتي37
23الدوركلية التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عاصف خالد شهاب مالخليل49
12الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد مصطفى كامل حمدي الدوري52
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر عبدهللا محمد مطلك الجبوري53
22سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا مهدي عبد الجولي55
17تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده صالح حسان نجم التكريتي66
25العلمثانوية سومر للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرشاهر كريم صبحي محسن العبيدي76
15تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء مناور رشيد حميد العجيلي80
35تكريتكلية التربية إنكليزيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرنوار نجيب عبدالرحمن محمود الزيدي83
6العلماالداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعماد فدعم حماده عبد الجبوري90
23تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود حجوب عبيد غالب الدليمي91
23بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفهد سعود دهام مطلك الجبوري106
18الضلوعيةكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب سعد شكر محمود الفراجي110
14الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاصاله زهير خالد شهاب مالخليل111
11الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمروان محمد موسى نجم العبدهللا114
14تكريتاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىندى فواز أسود عبدهللا الحمداني122
20بيجيكلية اإلدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كريم محمد عبد الجنابي123
20الضلوعيةكلة االمام الجامعهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن توفيق حسن علوي الجبوري127
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبود حسين نعمه الفريجي130
22بيجياالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى لطس صالح خلف الجبوري132
15العلمثانوية سومر للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرليث حسين مساهر حمد العبيدي135
22الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اسماعيل جاسم محمد الجبوري139
20سامراءاالداببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم عبد الكريم احمد جاسم البواسود146
13تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد احمد سعيد طه الويس148
14الضلوعيةكلية االمام الجامعة /بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربكر اياد محمد زيدان الجواري152
17تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىميسم محمد خالد خلف الجويني162
23الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم كهالن حمودي اسماعيل البياتي164
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15تكريت0إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمروان عدنان عبدهللا رجا التكريتي172
19سامراءقسم الميكانيككهرباءدبلومكاتب  ذكرخالد جمال صالح عبد البازي175
20سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىوحي قحطان خلف عزاوي الجبوري191
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىامنة رعد دحام حامد التكريتي192
25تكريتمعهدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى موفق مولود احمد عليج199
15بيجيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء صفاء سعدي شهاب الدهمشي200
13الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رمضان احمد سلطان الجميلي204
25تكريتمعهدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان ثابت نومان غنام الدوري209
7بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرزيد عبدهللا محمد مطلك الجبوري210
17تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسرمد هذال رشيد علي الكراعي219
13العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالخالق حمد عبدهللا حمد الجبوري220
12سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثى224
30بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر احمد ذياب محمد الجبوري232
7تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر باسم ابراهيم عمر الجعفري235
32الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى اسماعيل جاسم محمد الجبوري236
30بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شهاب الدين احمد عوض الجبوري243
25تكريتعلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم الطيف الدوري254
20الدوركلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى نمير فريد مخلف الدوري258
25سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان سمير شاكر محمود الزغبادي260
30سامراءمعهد اعداد معلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهدى مصطفى نجم عبد السامرائي266
6بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررافع مشعان دهام مطلك الجبوري269
11تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنار غالب توفيق سلمان الهرمزي272
23بيجياالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فرحان خلف سليمان الجبوري286
30تكريتهندسة مدنيابتدائيةحرفي  ذكرعلي طالب عبدالرحمن احمد الرفاعي290
13الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمعمر لطيف كردي احمد الجبوري294
30سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرياسر جمال صالح عبد البازي295
25تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعدي غازي سليمان موسى الموسوي300
22بيجيكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد عبدالقادر حسن يوسف القيسي303
25سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان عدي لطوف فاصل السامرائي305
13تكريتادارة مكتبإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمازن اياد غانم شعبان التكريتي307
15العلمال يوجدادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىندى محمود رؤوف احمد الجبوري309
23تكريتكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد فارس جرجيس احمد العيساوي312
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16الطوزكلية التربية / طوزلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرافنان برهان عباس علي البياتي317
24العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاروى حمد عبدهللا حمد الجبوري318
29تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نجاح ماهر عبد الدوري319
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبيداء ماجد صالح هرموش الهادي321
23سامراءالتربيهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين دحام جاسم حسن الناصري324
20الضلوعيةاالدارةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرقيس عبدالباقي حمود لطوف السامرائي326
10تكريتكلية االداره واالقتصاد \جامعة تكريتاقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد الواحد غازي ذياب احمد النيساني327
7تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي خالد عايد قدوري البزوني332
28تكريتكالثالث متوسطحرفي اول  ذكراسامه عبد حميد سلمان الصميدعي336
20تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد زياد طارق مهدي العزاوي337
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى سعد حسن حبيب السامرائي338
15العلمالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهير حسين علي رجب الدوري342
15سامراءكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد وفيق يونس محمد السامرائي346
25قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرادهم شكر مرشد طعمه البياتي352
31تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد خطاب عمر نجم التكريتي356
20تكريتالهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسرى منذر نعمان يوسف االيوبي362
10تكريتكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا قصي سامي ياسين التكريتي366
25تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي موفق مولود احمد عليج372
27بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر عادل صالح يوسف القيسي375
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان مظهر الطيف محمد الورد377
5بيجيادبي/علميابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبد حسن مطلق الجبوري394
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمهند فيصل فرحان صالح الجبوري395
15العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرهان جاسم عبدهللا احمد السالمي410
25تكريت-عربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمار ربيع ممدوح حمد الكميت411
13تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامة سعود عدامة هيشان التكريتي424
12الدجيلاعدادية شهداء الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين حيدر صالح مهدي االسودي429
12الضلوعيةتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محارب فاضل احمد الجواري431
16سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى اياد غافل مجيد الفتوح433
19العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىايمان عيسى ياسين خضير المشهداني435
22الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد امرير علي عبدهللا الجبوري439
9بيجي0حاسوبدبلومكاتب  ذكرعمر درب جاسم محمد القيسي442
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22الشرقاط/                       رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعهد حسن عليوي خليفه الجبوري444
7الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين عقيل نايف عبود السالمي454
22تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالزبير جابر عايد علي /455
14تكريتكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىداليا هذال رشيد علي الكراعي456
15تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عطية تركي سهيل العباسي460
25الضلوعيةكلية التربية / سامراء إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفائز حسين مطر حميد الفراجي467
32الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبدالقادر مطلك صالح الجبوري471
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير محمد مطلك خلف الجبوري483
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكروليد خالد عايد قدوري البزوني487
33تكريتكلية بونا لالداب والعلوم والتجارةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي عاصي حسين حمود الميالجي488
30بيجياليوجدنظم معلوماتابتدائيةحرفي  ذكرمؤيد احمد خلف حسن الجبوري493
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب مصلح حمد عبدهللا الجبوري499
35سامراءكلية التربية سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران محمد ابراهيم خليل الهاللي503
25الضلوعيةمعهد بلد رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكروسام جمعه محمد زبط الخزرجي507
25تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه احمد خلف ربيع الجبوري518
10ديوان المديريةابتدائيةحرفيأنثىنرمين علي الياس صالح الجبوري525
20الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عمر عبد الرحمن مصطفى الجبوري528
25تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول عبد الرزاق صابر عبد العزيز الرفاعي540
16العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلف حمد خلف محمد الجبوري547
25العلمكلية التربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور زيد علي احمد الجبوري553
17سامراءكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى جمال صالح مخلف العبيدي555
25تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء عطا هللا كاظم حمادي العبيدي556
23بيجيالتربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده حماد عبد عصمي الجنابي557
40الدوركلية الزراعة علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسيف خليل ابراهيم سلوم الطائي561
35تكريتمعهد الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسراء ناظم حميد كجوان كراعي564
25الدور/رياضةدبلوممعلم خامس  ذكرنهاد نزار صبري حسن الدوري565
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ارشد ابراهيم هيالن العباسي566
25تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىريهام فراس فارس عبد الدوري568
34سامراءكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسيف عبد اللطيف محمد عبد القهار السامرائي572
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين خلف محمود الجبوري580
16بلدالعلوم اإلسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر خميس محروس علي العزاوي585
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7العلماالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزيد رشيد محمد يوسف الجميلي586
40سامراءكلية تربيه _سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل شهاب احمد محمد ال رزوقي591
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتصار حسن احمد شويش الزناد594
8الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث رشيد حمد خميس البياتي596
15الضلوعيةكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشواق حمد علي جاسم الفراجي597
23سامراءكلية العلوم للبناتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا طالب علي خانكة الخالدي599
19تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىامنة سامي ذياب محل الجنابي603
23تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حسن سليمان محمد الجبوري609
8االسحاقيكلية االمام الجامعهقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرياسر منصور حسين حمد اطعيمه611
40الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان عمر جار موسى المرسومي613
35قرى آمرليمعهد معلمات النجف رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىجوان هاتف عبيد جاسم الفتالوي617
30الشرقاطكلية الهندسهكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكررافد زيدان خليف عيسى الجبوري619
15سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحمد رفاعي جاسم محمد العباسي621
17تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان عمار احمد محمود الناصري624
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء محمد اسماعيل ابراهيم البياتي625
15سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروسام اسماعيل خضير خلف الفراجي626
20العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى حسين خلف محمود الجبوري636
26تكريتكلية التربية البدنيه وعلوم الرياضه رياضةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد صفاء حامد عايد /637
22الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد ابراهيم عواد عوض الدليمي638
27الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهند عبداللطيف حميد احمد الدوري640
10الضلوعيةالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء رشيد محود داود الجواري648
20العلمكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها خالد اسماعيل خلف الجبوري664
24تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه يحيى مجيد حميد الدوري670
15الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالقادر كامل عبدالوهاب الجنابي671
35الشرقاط/ثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود محمد حسين عبدهللا الجبوري675
22سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىلينه عبد السالم حامد ياسين البدري678
31تكريتكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوالء حازم حميد حمد الجنابي679
19العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود حسن صابر احمد العزاوي693
7سامراءكلية تربيه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال مصطفى نجم عبد السامرائي694
25بيجياعداديةكاتب  ذكرطارق محمد حسين صالح الجميلي700
22الشرقاطكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل محمد عبدهللا احمد العبيدي703
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5الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمهند عياش جاسم حمود الجواري712
15تكريتالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء محمد اسماعيل ابراهيم البياتي714
20سامراءكلية التربية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرعباس خالد عباس علي الصفو718
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفرج فرحان عباس طة الدوري721
30العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد نزهان حازم عبدهللا العبيدي729
14العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم حسن صابر احمد العزاوي731
17العلمكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير عيسى خلف محمد الجبوري736
12ديوان المديريةاالداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرناصر نهاد كامل علي الناصري742
22الشرقاطكلية الحدباء الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد ناهض عبدهللا دخيل الجبوري744
6الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عباس احمد حسون الخزرجي753
8بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسامر درب جاسم محمد القيسي762
13الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا موفق كريم حسين الجواري764
11العلمال يوجدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكربراء ارشد يوسف احمد الجبوري765
34بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىليليان سامي ذياب محل الجنابي767
18الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروسام جودت محمد حسن البياتي776
7العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراياد رافع ابراهيم جاسم الجميلي778
20سامراءمعهد اعداد معلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهاله مصطفى نجم عبد السامرائي779
20سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء موفق عبد العزيز كاظم السامرائي782
15الدجيلكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرنوار سعدي ظاهر نصيف الخزرجي785
7الضلوعيةالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر نعمان ابراهيم حسين الفراجي789
24سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر محمود عبدهللا بشير السامرائي791
29تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرؤى فائق علي هيالن الحديثي796
20الدورالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ابراهيم فاضل محمد الدوري808
10الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء علي حمود كناص الفراجي829
9تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم عطية تركي سهيل العباسي831
17الشرقاطادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي عبد الحميد نايف عبداللطيف الجبوري844
34الضلوعية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح حسن علي روضان الفراجي848
16العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتهاني ماهر عبدهللا يوسف الجميلي849
19الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف صالح عبدالعزيز علوان الفراجي850
23تكريتكلية  للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف رعد مصطفى محمد البياتي851
11بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد محمود محمد الجبوري854
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21الشرقاطعلوم حاسوب ورياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد شيت ابراهيم حديد الجدعان858
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى مظهر شريف شهاب اللطيفي863
23الشرقاطكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصباح رومي بيج موسى الجبوري865
20تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىايمان نورالدين ابراهيم حسين البياتي869
12الشرقاطكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان جمعة هرم عالوي الجبوري873
25تكريتمعهد اعداد المعلمات تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىماريا ثائر جالل رجب التكريتي874
11الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى فليح عبيد احمد الجواري876
15بيجيكليه العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوصال ضاري رشيد خلف الجنابي879
15الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر علي حمود كناص الفراجي883
35تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر عاصي حسين حمود العجيلي884
19سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرأسامة حارث مصطفى توفيق الخطيب891
19الدجيلعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء جاسم كاظم عباس االسودي893
11بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرميثم مؤيد احمد علي الجبوري895
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء محمد نجم عبد السامرائي897
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره منذر شرقي خلف الجبوري900
25ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرغيث عبدالخالق سعدون عدامة التكريتي907
17تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس سعر حسن فرحان العزاوي910
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد خالد عايد قدوري البزوني912
37بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد احمد عبدهللا صالح الجبوري917
12العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج فاضل محمد عباس الجبوري920
11ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىلبنى محمد جاسم احمد الفراجي923
15الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسام محمد نايف مطر الجميلي929
32تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حسين علي طه الصافي930
13تكريتالتربية للعلوم اإلنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر خميس محروس علي العزاوي932
15تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبلقيس اسامة محمد عباس الجبوري934
15الضلوعيةالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء محمد عبد هللا محمد الجبوري936
12االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ماهر عبدربه كنيص اعذيه942
3بيجيبستنةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي شعيب سلطان حسن الجبوري944
10الضلوعيةالنربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صباح عبد العزيز علوان الفراجي946
30تكريتاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ابراهيم حسن علي الكراعي961
11الطوزالكلية التربية االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن حسين خلف يوسف البياتي970
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25تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرامين عوني احمد رجب الرفاعي991
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح احمد عبدالحمن الدليمي999
7العلمكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبود محمد خلف الجبوري1002
25تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصهيب عبداللطيف محمود فيحان المدلل1003
12تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعقيل سحاب عايد يوسف العجيلي1007
8العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغالب محمد عبد خضر الجبوري1009
14بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا خميس زبار كليب الجنابي1015
25سامراءالمعهد التقني الدورهندسة مدنيدبلومكاتب  ذكروسام حامد محمد داود السامرائي1017
33الشرقاطكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورالهدى محمد عبدالعزيز ظاهر العبيدي1023
28الشرقاطمعهد اعداد المعلمات النازحين افي اربيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىداليا زهير مزهر فواز الدفاعي1027
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه منذر شرقي خلف الجبوري1040
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد سراج محمد رياض عبد الغفار الناصري1045
25تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عبد الزراق صابر عبد العزيز الرفاعي1048
20سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب ياسين نصيف جاسم البازي1049
13ديوان المديريةكلية االداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعثمان مهند ضامن علي الناصري1059
22الدورعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكريقضان عبدالقادر الطيف كريم الدوري1066
23تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبد تركي سليمان العجيلي1075
7العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد عبد خضر الجبوري1076
7الطوزتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف سالم محمد عبدهللا ابوخمره1079
20تكريت/رياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسهر عبدالسالم جاسم محمد الدهمشي1080
14بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر ذياب احمد سليم الجبوري1081
25سامراء0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرفاروق هالل محمود خلف العباسي1084
25بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرنشوان محمد صالح حسن القيسي1091
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهباء صابر عبد هندي الدوري1099
8بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبداللة جاسم محمد دلي الجنابي1101
25الضلوعيةمعهد المركزي االمينعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة حاتم سعيد خليل السامرائي1106
16العلمكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حميد صالح محمد الجبوري1108
30العلممعهد اعداد المعلماتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنبراس حسين خلف محمود الجبوري1111
25تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء طالب عواد صالح الگميت1123
22الشرقاطتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء جاسم محمد حسين الجبوري1127
21العلمكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل محمد عبد ناصر الظفيري1133
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30الشرقاطكلية الحقوق جامعة تكريت ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي محمد عبدهللا خلف الطعوس1135
13الدورادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاسراء عبدالقادر الطيف كريم ادوري1137
16العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدهللا جاسم محمد الجبوري1144
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن محمود حسين الخزرجي1148
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرطارق شاكر محمود صالح النيساني1151
20الدورالجامعة التقنية الوسطىفنيةدبلومكاتب  ذكريوسف محمد عبداللطيف سلمان الدوري1153
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عبد النبي رحيم هادي العاني1155
29بلدالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل عزيز لطيف خضير السعدي1157
24بيجيالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحسين جمعة سليم محمد الجبوري1160
22العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء علي حسين صالح الجميلي1161
11سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رشيد عبدالمجيد عبدالجبار السامرائي1167
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعامر محمد موسى نجم الجبوري1173
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عباس علي محمد السبعاوي1178
12سامراءاإلداره واألقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام حاتم نصيف جاسم ال نيسان1186
24تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام عبداللطيف محمود فيحان المدلل1190
13بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خضير أحمد محمد الجواري1192
25الطوز---- ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعدنان عبدالرحمن صالح موسى البياتي1195
8الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد ابراهيم احمد علي البياتي1196
33بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة كمال خليل ابراهيم الشمري1199
24بيجيكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىايات جاسم محمد دلي الجنابي1207
20الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرسامر توفيق احمد مكاوي الدوري1213
20الشرقاطالهندسةكيمياءماجستيرمهندس   ذكرمحمد عبدهللا صنم محمد الجبوري1215
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عماد احمد اسود 1220٠
19الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن صبار عبدهللا حسين الخزرجي1226
18تكريتكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي احمد ضامن محمد الناصري1237
20بيجيكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهير خضر حمد دخيل الجبوري1253
30سامراءكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمجيد رشيد عبدالمجيد عبدالجبار السامرائي1256
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى سعدون مجول فرحان المدلل1271
20الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحسان فاضل مجيد زبط الخزرجي1272
11الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرجنيد علي زايد عياش الجبوري1275
18بلدكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي نصيف جاسم محمد االحبابي1288
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28الشرقاطمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنور رمضان عطية سليمان اللهيبي1290
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد سعيد ابراهيم صالح حسين الجبوري1291
15ديوان المديريةالمعهد التقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمراد رشيد خلف يوسف البياتي1296
13ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرزيدون ناظم جاسم حسين المزروعي1297
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراثير عباس عبيش دهام الجميلي1305
24تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعوني حامد عوني احمد الرفاعي1309
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام حامد حسن علي االحبابي1310
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمؤيد رشيد خلف يوسف البياتي1312
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير ذنون محمد حسن القيسي1315
20بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عصام نزال احمد االحبابي1326
27بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين نايف حسين علي الجبوري1361
25تكريتالتربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان عبد القادر صعب صالح الجوعاني1367
25ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرإبراهيم محمود إبراهيم محمد الحديثي1375
25الشرقاطكليه التربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد خلف عبدهللا الجبوري1399
12الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكركامل عادل طلفاح محمد الدوري1402
23الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر عادل طلفاح محمد الدوري1405
15الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي نصيف جاسم محمد الفراجي1407
21الشرقاطالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدهللا سليمان حسين الجبوري1408
25الشرقاطالتربيه االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالحليم كنعان احمد علي الجميلي1409
15تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين رياض ياسين خاطر الناصري1413
8تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر عامر حسين شاكر السامرائي1414
19بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسماعيل محمد حسن حسين الجبوري1415
24سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفتحي طه ضاري صالح االسودي1416
12تكريتكلية تربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا صباح سرحان يونس العكيدي1421
14الطوز0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود كريم حسين علي البياتي1424
20بيجيكهرباءاعداديةكاتب  ذكرحمد لطس صالح خلف الجبوري1427
24سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد عبدالعزيز كاظم ابراهيم السامرائي1431
26الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد راكان حسين علي الجبوري1435
15سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم احمد كاظم العباسي1437
25الشرقاطالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح حسن سالم عبدالجبار الجوعاني1438
25العلماعداديةكاتب  ذكرناظر شكر حسين احمد العبيدي1442



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

32الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان فارس مطر علي الجبوري1443
24الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمود كريم ادهم البياتي1445
20الشرقاطكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمجبل عبدالرزاق مسلط حمود الجبوري1446
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىجواهر اياد كامل حمود السامرائي1447
15الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعباس برهان عباس علي البياتي1448
22بيجيتربية البناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاستبرق عقيل معاد شران العبدلي1451
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمار محمد حسن حسين الجبوري1455
7تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صباح سرحان يونس العكيدي1456
11الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سميط محمد معيوف الجبوري1457
19بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكراثير ناظم خلف عزيز الجواري1458
40الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد جمعه محمود حمود الجبوري1459
10الطوزكليه  العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين نجاة مجيد رضا شيخاني1460
7سامراءكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكركريم قدوري جاسم حسن االسودي1461
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا حسن عبدهللا هذال العزاوي1462
29الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبير خليل ابراهيم عروه الجبوري1472
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررشيد لطيف محمد حسين خزرجي1473
8الدورالمعهد التقني الدور محاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي مهند عبدهللا محمود الدوري1474
16الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي محسن علي ابراهيم الجبوري1475
25الشرقاطاليوجدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصبري كنعان احمد علي الجميلي1481
28العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد دحام محمد فارس العبيدي1482
15الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة نعمان علي محمد الشيخة1484
12سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبد هللا عماد عبود جاسم السامرائي1486
14بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكرثائر ناظم خلف عزيز الجواري1488
16تكريتكلية التربيه العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عامر حسين شاكر السامرائي1489
15تكريتكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعمر مؤيد محمود حمد الهاشمي1491
12سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر احمد حميد خضير البازي1492
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكربرع دحام طعمه حسين الحمداني1498
15الدورابتدائيةموظف خدمة  ذكربكر ستار سعدون محمد الدوري1505
12بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مشعل صالح محمد الحبابي1507
17تكريتالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه رياض برع احمد الناصري1508
30تكريتمعهد اعداد المعلمينلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسام سعد توفيق صياد الجميلي1510
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25الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار ستار صالح اسماعيل العبيدي1511
25الضلوعيةمعهد اعداد معلمات بلد الصباحي إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىخلود جاسم حماده صالح الجبوري1512
24بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأريج فرج جاسم محمد القيسي1513
11الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزانا جمعه كريم زيدان الداودي1514
20الدوركلية التربيه اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى نوري احمد حسن الدوري1515
35بيجيهندسة مدنياعداديةكاتب  ذكرمصعب سامي حسو علي المطر1517
23بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد صبح الجبوري1518
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىازهار عايد مهدي كمون الفراجي1519
26الشرقاطالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد سالم احمد عطيه الجبوري1521
27الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعطيه صالح عطيه صالح الجبوري1524
30بيجيالعلوم السيايسةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غايب عبدالرحمن عبد العباسي1525
22الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحسن ابراهيم مخلف حسن الجبوري1527
23سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرشاكر محمود زيدان خلف البواسود1528
24الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررضوان احمد عبد مرزوق الفراجي1530
14الطوزالتربية للعلوم االسالمية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه نهاد فؤاد أحمد الخانلي1535
13تكريتمعهد اعداد المعلمين تكريت الصباحيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود محمد عريبي اسعد التكريتي1536
15الدورالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء رفعت رشاد وجيه الدوري1538
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد علي احمد مصطفى الجبوري1539
23سامراء0دبلومكاتب  ذكرقصي محمود ابراهيم صالح العباسي1547
25الضلوعية  اللغات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعيم خضير شهاب حميد الفراجي1548
13بيجياعداديةكاتب  ذكرانمار ابراهيم احمد خلف القيسي1549
20الدورابتدائيةموظف خدمة  أنثىعذره طلفاح محمد خضر الدوري1552
10الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى ليث اسماعيل عبدهللا الحداد1554
29الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير خليل ابراهيم عروه الجبوري1555
29الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم عواد قاسم محمد البياتي1563
20سامراء/رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه نور الدين عبد الستار تركي العيساوي1566
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح فواز خلف النمراوي1567
20الطوز0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار محمد عيدان نجم الطربولي1573
30بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره رافع عمر ياسين الهاشمي1576
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعال علي جبار كاظم الدوري1580
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خلف نوفان ذياب العبيدي1582
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23الدوركلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه عامر قدوري ويس الدوري1584
28بيجيالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس خضير سويد حمد الجبوري1585
14تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه لؤي جابر شهاب الزوبعي1590
26سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام علي خلف الحسين السامرائي1595
30بلدالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس محمد لطيف احسان الحشماوي1596
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخالد عبدهللا فرحان صالح الجبوري1599
25بيجياعداديةكاتب  ذكرهاشم سراج صالح فيصل الجواري1600
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن غازي عبدالمجيد ياسين الدراجي1608
10بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر الزم اسماعيل ابراهيم الحديثي1610
12سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسعد حاتم خلف احمد االسودي1613
40تكريتمعهد معلماترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدير رمضان عبدالكريم وهيب الحميري1614
14بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن فيصل مشعان خلف المزروعي1615
23سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان يوسف علي صالح العباسي1616
11الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد طارق مرعي هايس الجبوري1620
20تكريتمعهد اعداد المعلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهند حميد شهاب احمد العبيدي1621
20الطوزمعهد اعداد المعلماتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىازهار شكر توفيق محمد العساف1623
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير فاروق عبد جمعه /1626
12تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين ياسين حسين العبل1627
25بيجيكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان علي عبدهللا حميد الجنابي1632
26الشرقاطاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمد احمد محمد الجبوري1633
30الدورمعهد الدور إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىحنين علي فاضل علي الدوري1634
17الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور بدر عواد علوان الشاماني1638
25بلدالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء حبيب عبدالباقي سلمان الربيعي1641
23بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء خليل ابراهيم خلف السبعاوي1642
15بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرزان مسلط لطيف علوان العزاوي1643
25الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمروان عطاهللا محمد زبط الخزرجي1648
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعهود حاضر عامر كتاب -1650
25سامراءمعهد المعلمين المركزي المسائيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرليث شالل حبيب صالح البو مهيدي1652
27الشرقاطثانوية الحدباء للبنينثالث متوسطحارس اول  ذكرانور حسين خلف ياسين الدليمي1654
12تكريتتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام سعد توفيق صياد الجميلي1656
26الضلوعيةكلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة سامي علي حسين الفراجي1658
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11سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن احمد جاسم محمود البومهدي1660
15بيجيكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريعقوب يوسف نوار عزيز الجنابي1662
18بيجياعداديةكاتب  أنثىامال ابراهيم احمد خلف القيسي1664
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عسكر محمد علي السامرائي1673
23بيجيكليه العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه خميس نجم عبدهللا التكريتي1678
30العلماالدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء سفيان حسين محيميد العبيدي1681
37الضلوعية كلية اإلمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد احمد مهدي احمد الفراجي1682
23بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبدهللا محمد خضر الجبوري1683
28الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماهر محمود عبدهللا فارس الخزرجي1686
25الشرقاطمعهد اعداد المعلمين المسائيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسماعيل خلف محيميد عبدهللا الجبوري1688
11سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عامر حسين علوان البومهدي1689
25الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسام جمعة جاسم خلف السبعاوي1696
6الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساير ظاهر خلف مطيران الجذله1699
33سامراء/رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانصاف فاروق عبد جمعه /1701
15االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب حميد علي عبل الجميلي1704
21بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر جاسم محمد جاسم الجبوري1706
17سامراءكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد محسن محمد علوان العيساوي1711
40الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشأبيب حسين عبيد علي الدجيلي1714
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره سامي مبرد عبود الجبوري1716
25بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عواد خلف حمد الدليمي1721
8تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا كامل ياسين حسين العبل1723
15الدورهندسة مدنيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد حاضر قاسم حمد الدوري1725
7الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنذر نعمان حسن علو الزبيدي1726
28سامراءمعهد اعداد المعلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى عبد الحكيم علي خلف العباسي1727
25بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى مدلول كردي حمادي الجنابي1731
30الدورادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدهللا هاشم رجب خضر /1732
25الضلوعيةالجامعة التقنية الشمالية دبلومكاتب  ذكرزيدون خلف مهدي صالح الجبوري1733
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف محمد محسن علي .1739
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكررمضان احمد حسين صالح الجبوري1740
33تكريتكلية تربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى جمال خضر خلف الجبوري1741
17بلدكلية العلوم رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان احمد علي خلف العزاوي1743
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22الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراديب انيس اديب سكران الدوري1746
25بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد رجب حدوشه خلف الجبوري1749
18العلمكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان عدنان عبدالكريم حسين العبيدي1750
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمروان عبدهللا محي ياسين الجبوري1751
20الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد محمد علي حسين الفراجي1752
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوفه زيدان رشيد عبدهللا السعدي1753
23الشرقاطمعهد معلمين الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد علي احمد مصطفى الجبوري1755
9تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف مؤيد يوسف العبد الدليمي1760
24سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فريد عبدالمجيد صالح العابد1766
20الضلوعيةكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن سامي عبد هللا محمد الجبوري1767
14الضلوعيةالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس علي احمد خلف الدليمي1771
16الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جواد صالح عباس الحمداني1772
20تكريتمعهد اعداد المعلمين الصباحيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى غفور مراد جمعة الدوري1775
20الطوزمعهد تقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجاسم محمد جاسم محمد البياتي1778
7سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه سعيد جبوري حسون البازي1781
16الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد فؤاد احمد ابراهيم البياتي1783
23سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند باسم ابراهيم احمد العباسي1786
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود صالح حسين عالوي الطالل1788
25سامراء/اجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكررفل امجد علي مهدي الرحماني1791
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجالل شاهر علوان محمد الفراجي1798
16سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالسل مصطفى فهد خليفه االسودي1799
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس احمد عبدهللا حسين الجبوري1800
20االسحاقيمعهد اعداد معلمات بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى ياسين كاظم علي المشايخي1801
12بلدكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروطبان مسلط لطيف علوان العزاوي1804
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عدنان سهيل نجم الدوري1806
5الشرقاطمعهد تقنيكهرباءدبلومكاتب  أنثىإيمان عروة حوري محمد الجبوري1807
35بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين جعفر نعمة هادي البياتي1811
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهناء درويش عجيل صالح القيسي1818
20بيجيالتربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عزاوي محمد عزاوي الجبوري1820
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسيف سبتي عبد جاسم البواسود1823
15العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالهام حسين صالح علي العبيدي1824
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35تكريتمعهد معلمينإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنها عبدهللا رشيد صالح الجبوري1826
9بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادهم ابراهيم ادهم عبدهللا الحمداني1829
17سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروميض علي حسين فرج السامرائي1831
20بيجيدبلومكاتب  ذكرنادر ابراهيم احمد خلف القيسي1834
25الطوز/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرماجد حسين رشيد شريف الداوودي1836
25بيجيكلية العلوم للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعلياء عبداللطيف عبدالجبار احمد الحمدان1837
29بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسلستي سالم أعبيد خلف القيسي1841
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ياسين مجيد رمضان الداودي1842
14بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكربدرالدين عبدالغني رمضان عبدهللا القيسي1843
20الطوزكليةالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاخالص ياسين زوباع عبدهللا الصميدعي1847
20سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى علي عبد العزيز شريف البو عباس1848
12الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء زيدان رشيد عبد هللا السعدي1849
25سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس عبدهللا صالح نجم السامرائي1852
21بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي حسن محمد خضر الجبوري1855
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير دحام علي حمود الجبوري1858
17الشرقاطهندسة مدنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا محمد جاسم محمد الجبوري1860
25بيجيمعهد بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبراء عبدالرحمن رمضان طه الحديثي1862
10العلم0بدون شهادةموظف خدمة  أنثىساميه محسن علي حمادي العبيدي1865
25سامراءكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء ناجي محمد جواد الدوري1866
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد ابراهيم عواد عوض الدليمي1867
27تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكريوسف نايف زبن انغيمش السلمه1868
20تكريتمعهد اعداد المعلمينلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكررعد فائق مراد جمعة الدوري1869
35بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى صفر بديوي نبع الجنابي1870
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنهاد صبري عبد حسين الفراجي1875
30بيجيمعهد اعداد المعلمات / بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسهاد خالد كريم امغير الجنابي1878
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل كاظم عليوي عيسى الدليمي1879
11العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد شريف عبدهللا سمح العببيدي1880
11بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسعد مخلف عويد نوار المعيني1881
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسمير ابراهيم ساير شوك الفراجي1882
20بيجيمعهد معلمين بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرانمار عزام اسماعيل محمد الجبوري1883
20تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد عبد هللا اكريم الدوري1885
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18بلدكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدله بدر كريم سيف تميمي1886
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشهاب محي سالم عطيه العبيدي1888
13سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد يونس احمد قدوري العباسي1889
15بيجيكلية التربيهاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيف علي عبدهللا حميد الجنابي1890
17بيجياداره واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرخضر سالم عبدهللا محمد الجبوري1892
22العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتقوى جابر حسان علوان الجبوري1893
12العلمكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض عدنان عبدالكريم حسين العبيدي1897
18الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين عيدان هيالن حسين الجواري1899
24االسحاقيكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيان حسين ظاهر حسين يساري1904
12بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية محمد علي خليفة الخزرجي1905
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد شحاذه رحيم اللهيبي1913
13سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده حسون حسين احمد السالوي1918
17سامراءاالمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور مثنى احمد محمود العباسي1921
15بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرباسم محمد جاسم محمد السبعاوي1922
15تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيدون ارشد علي حسين الريس1924
25سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مهدي فاضل كاظم الدوري1927
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عبدهللا عبدالجليل عبدالكريم القرغولي1930
35الدوركلية الزراعةماجستيرمهندس زراعي  ذكراسامة احمد شوقي كمال اسعد الدوري1931
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعدي صدام صابر احمد العزاوي1933
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل محمد الطيف محمود العباسي1935
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتاج الدين خميس بندر محمد الجواري1937
7الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمرتضى هشام محمد سلمان الجبوري1940
14تكريت-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكركوان عدنان عبد سعود الدليمي1944
10الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد خالد محمد عياده الدوري1949
22العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان ضياء ذياب فرج العبيدي1950
18سامراءكلية التربية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي فاضل محمد صالح السامرائي1951
17الشرقاطكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر انور انهاب صالح الحمداني1953
6العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفراس احمد محمد حسين الجبوري1956
21الشرقاطالتربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحازم علي احمد عبود العبود1959
13الطوز/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى حكيم حسن علي الداوودي1960
28الدوركلية التربيه للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجعفر سامي صالح قدوري الدوري1965



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

7العلمكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود حسن علي خضير العبيدي1970
25سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى رشيد علي خلف العباسي1977
30سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى دحام عبد حسين البوعباس1979
25الطوزسامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره محمد خضير عباس الكنعاني1981
19بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفراس احمد محمد علي الجبوري1982
10الشرقاطاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادهم امنيف احمد عبدهللا الرملي1984
17الضلوعية كلية اإلمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف لفته علي ابراهيم الفراجي1986
28بيجيمعهد بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفل عبدالرحمن رمضان طه الحديثي1987
11الدورالمعهد التقني - الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى احمد حميد احمد الدوري1988
14العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى صدام صابر احمد العزاوي1990
13بيجي/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرامير اثير درب جاسم القيسي1992
23الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىوسن مدحت عيسى فرحان البياتي1993
26سامراءكلية تربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسين سالم حسين العجيلي1997
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل محمد علي خليفة الخزرجي1998
25بيجيكلية تربيه بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عبد أحميد مخلف الحمداني1999
14بلدكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فيصل محمد علوان العزاوي2000
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد احمد حسين الجبوري2003
15الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفخري طارق مرعي هايس الجبوري2004
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هاشم عبد حسن احمد2005
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم كريم ابراهيم مخلف العيساوي2006
6الشرقاطهندسة مدنياعداديةكاتب  ذكراحمد محمد جاسم محمد الجبوري2007
7الطوزكلية اصول الدين الجامعيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروائل اكرم جمعه توفيق البياتي2010
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشموس طالل وادي علي الوهب2014
12الشرقاطكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصالح محمد خلف حمد الشمري2015
25الضلوعيةكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ثامر احمد ساير الفراجي2016
12تكريتكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموسى عبدالغني ثامر هيشان التكريتي2018
6الدورهندسة مدنيدبلومكاتب  ذكرمصعب عصام مجيد طه الدوري2019
11الشرقاطالتربية للعوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عدنان احمد حمد الحمد2020
15الطوزمعهد اعداد المعلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبروين محمود احمد عريان البياتي2023
22الطوزكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد حميد ابراهيم محمود البياتي2025
13تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرحسام عباس سرهيد جراد العيساوي2026
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10بيجينظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرهشام بدوي احمد شكطي القيسي2032
30تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهوليا صباح علي عيدي الطائي2038
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاديبه احمد حمود ظاهر الجميلي2039
31سامراءالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرقيس محمود فياض حميد الدوري2040
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروقاص سعيد محمد خلف الدوري2041
30الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء حمدي سليمان عبدهللا الجبوري2042
19سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم مصطفى حسين عماش المهيدي2045
25الدور/إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغيداء شاكر محمود حسن الدوري2047
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عثمان ريحان حمد الجنابي2048
23العلمكلية التربية /للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور حسام الدين صالح محمد القره غولي2051
30الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررياض طلب جمعة عبد هللا البياتي2056
34سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند روكان ذياب جاسم الويسي2057
24العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىسلمى عبد سليمان حسين الجبوري2058
25الضلوعيةكلية التربيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث جودة شهاب حمد الجبوري2059
18بلدمعهد اعداد المعلماتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىجنان راهي جاسم سلوم اوسات2061
15بلدالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مشعل محمد خلف الحبابي2062
28سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرنا حسان ثابت عبد هللا العباسي2063
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغانم عطا نصيف هندي األحبابي2069
23بلدكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد شوكت مزهر احمد العزاوي2071
24بيجيتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميعاد احمد صالح عبدهللا القيسي2072
25االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم عبدالرحيم عباس محسن شايع2078
15الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي جاسم محمد علي الدليمي2080
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي لطيف سالم عطيه العبيدي2085
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالكريم حسين صالح حمود الجبوري2095
8الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن لطيف تركي شاهر الدوري2099
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحميد مزبان بكر ظاهر اطعيمه2100
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين عبدالعظيم صالح مهدي الخفاجي2101
20تكريتمعهد كركوك التقنيمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرحسن مصطفى جسن سلمان الماشطي2104
22تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف نايف بالل دلي العبيدي2105
11الطوزالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد المجيد رحمان رشيد حمد البياتي2108
27الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعد رعد أحمد مهدي الحمداني2109
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13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عبدالغني ثامر هيشان التكريتي2113
30الطوزمعهدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمنذر عبد كاظم جاعد البياتي2116
19العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروسام احمد محمد حسين الجبوري2121
24سامراءادارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر حسن خلف زيدان العباسي2124
10الضلوعيةكليه التربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم فؤاد عبد محمد السامرائي2126
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام صباح علي عيدي الطائي2127
20تكريتمعهد معلماتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء صالح محمد ياسين الجعفري2128
15الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر خليفه حسين علي الجبوري2132
24الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرئاشتي احمد محمود محمد شيخاني2136
20تكريتكلية تربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء باسم صالح عبدهللا العبيدي2138
38تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىزمن مصلح ابراهيم عبد الفراجي2139
12بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفطيم عبدهللا زبار سعيد الجواري2145
25الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانسام عبد اسماعيل عبدهللا الجبوري2149
20الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء جابر احمد خلف الكعبي2150
17الشرقاطالتربية للعلوم اإلنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سامي حمد خلف الرملي2152
6الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرابوعبيده عامر حبيب حسين الحسين2158
26تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حسن فرحان حماد العجيلي2162
7الضلوعيةكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس عزيز رشيد صالح الجبوري2164
28العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرنمير نزهان مطر حمد الطائي2170
15الطوزمعهد اعداد المعلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىجنة خليل اسماعيل توفيق الونداوي2172
20تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رعد مجيد علي العبيدي2173
25الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرنجاح عدنان محمود كاظم الفراجي2177
22تكريتال يوجدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمجاهد غني حميد يوسف /2178
25سامراءكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفوان عبدهللا حمد سهيل الدراجي2182
30تكريتمعهد المعلمين المركزيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمثنى رشيد احمد عباس التكريتي2184
11تكريتجامعة تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد عريبي اسعد التكريتي2185
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي صباح علي عيدي الطائي2189
6ديوان المديريةكلية الحقوقهندسة مدنيبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرياسر عبدالرزاق شاكر محمود -2195
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخليل عبد ابراهيم حسين الجميلي2196
40سامراء/رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىضحى فاروق اسعد طه الدوري2200
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسعد سلمان عطله ياسين -2201
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18بيجيالتجارةمحاسبةماجستيرمحاسب  ذكرحسين علي حسن جاسم الجنابي2202
26تكريتدبلومكاتب  ذكروليد خالد شهاب احمد الحميري2203
6الطوزكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياسه سليم زين العابدين خورشيد ال يوجد2206
19االسحاقيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي محمود جاسم اطعيمه2207
23الدورمعهد تقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسليمان محمد سلمان نجم العبيدي2213
35الضلوعيةالعلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاويه نجم عبدهللا محمد الجبوري2214
25بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد عبدهللا عبود حسين الجبوري2215
8الشرقاطهندسة مدنيثالث متوسطحارس اول  ذكرعويد محمد عويد سميط الجوري2218
19الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفار ابراهيم عبد مريس العكيدي2221
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرشاكر محمود احمد خليل الجبوري2223
12بيجياعداديةكاتب  ذكرعماد طارق علي فياض الجبوري2224
28تكريتاجنادين للبناتاعداديةكاتب  ذكرحنان احمد طه بكر العبيدي2228
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده قحطان حسين مصطفى الدراجي2231
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمنير علي صالح حسن القيسي2232
7بيجياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد لطيف جابر صالح النمراوي2234
15الضلوعيةثانوية الشافعيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد حسن عكاب احمد الفراجي2237
21العلمكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىاوراس حسام الدين صالح محمد القره2238
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتسليم احمد عبود عبدالغفور البدري2241
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا داود سلمان حمادي العباسي2243
19الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفار ابراهيم عبد مريس العكيدي2246
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف حسين علي خلف المحمدي2250
39سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان شاكر محمد حسين الطائي2251
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة وادي ناجي علي العزاوي2252
40العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد خلف محمد خضير العبيدي2256
19سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فاروق شلتاغ مهدي البازي2261
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهم مولود ابراهيم خليل الهاللي2264
30سامراءمعهد اعداد المعلمات رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراسماء عبدالقلدر يونس حميد -2266
22الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركروان نجيب محمد مصطفى الداودي2267
30سامراءكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عبدالرزاق احمد حبيب الهادي2269
20تكريتكلية التربية سامراء كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا خالد عزاوي محمد الطائي2272
30الضلوعيةمعهد معلمين سامراء المركزيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررباح حسن علي حسين العبيدي2273
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15الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ابراهيم يوسف مصطفى العبيدي2275
11سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى دحام فرحان خليفه البازي2278
25سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعبير درب حسن علوان البدري2279
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسامه حافظ حماد فرج الخزرجي2280
12الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلدون خلف مهدي صالح الجبوري2282
10العلمكلية التربيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده عبدالمطلب جاسم محمد الجبوري2283
11الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتركي محمد تركي شاهر الدوري2285
10تكريتال يوجدبدون شهادةحرفي  أنثىرغده خالد عباس محمود دليمي2287
18سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىصابرين هاشم صالح احمد العباسي2288
7الطوزالمعهد التقني الحويجةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرزانا فاضل حميد محمد الداودي2290
5الطوز/بدون شهادةحرفي  ذكرصباح كمال محمد عارف زنكنة2296
39سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرحمة عبد السالم مطلك عباس العباسي2299
19تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار علي سليمان احمد الجميلي2300
30بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمؤيد جمعة رحيم حبيب الدليمي2302
8سامراءالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ايوب يونس نصيف العباس2303
30الدورث الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد زيد خلف محمد الدوري2307
6الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطالب احمد عبدالرحمن حصوه الرملي2308
30بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبيداء سامي ندا محمود اللهيبي2310
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد صالح محمد احمد البياتي2313
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمر حسان عبيد خلف القيسي2320
22الدجيلعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه عبدالجليل جاسم حسين المكدمي2322
19الدورالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كمال محسن خضر الدوري2323
19الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي محمد علي محمد طالبني2326
20العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر ازهر محمود حسين الجبوري2327
20الطوزمعهد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجنار حيدر محمد بكتاش قوشجي2328
5بيجيفنيةابتدائيةحرفي  أنثىساهره صالح خطاب حمود الجواري2332
6بلدالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامين فرحان علي احمد العزاوي2334
30تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء جادهللا عبدهللا حمزة الدوري2337
30سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر سعد الطيف احمد البواسود2338
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلمان تركي حماده صالح الجبوري2339
11تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان عبدالكريم عبدالفتاح عطيه الحديثي2343
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25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد خلف حبيب احمد البياتي2344
20العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان رعد حواس هاشم الشمري2346
12الطوزاداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس جواد صالح عباس الحمداني2348
24بيجي0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرثامر خلف طعمة حسين الجبوري2349
40بيجيإسالميةدبلومكاتب  أنثىعبير فزع علي حسين الجنابي2351
30بيجيمعلمين بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح رشاد محمد سلمان الطائي2352
19سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن دلف عبدالفتاح حسن عبدالفتاح2354
7بلدالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان شمر شويش علوان الحشماوي2356
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند محمد احميد حسين الدليمي2357
11الدوركلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين عبدالرزاق باز مجول الدوري2358
10الضلوعيةالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث امين عبد العزيز علوان الفراجي2359
20الضلوعية ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمقداد عطا نصيف هندي األحبابي2360
20الطوزكلية التربية االساسية الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركهالن محمد سلمان حبيب البياتي2361
30الدورمعهد الدور التقني محاسبةدبلومكاتب  ذكروقاص عز الدين حمزه صالح الدوري2362
30سامراءاليوجدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاماني عبد الرحميد محمود سالم الفتوح2368
22الشرقاطكلية التربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمنعم احمد بدوي عبدهللا الجبوري2369
20االسحاقيكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف احمد محمد فرحان اطعيمه2371
28بلدكلية العلوم / قسم الفيزياءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراندا طارق خلف محمود العزاوي2373
17الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسام عدنان احمد حمد الجميلي2374
30بيجيمعهد اعداد معلمات بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم علي عبد خلف الحمداني2379
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي خلف عبدهللا رشيد الجبوري2381
11سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام انور حامد بريسم اعذيه2386
10تكريتكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرابراهيم كريم ابراهيم مخلف العيساوي2388
14بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان تحسين يونس عيسى التكريتي2390
11بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر ميسر عبيد مجيت الجنابي2393
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم خلف دخيل عبدهللا الجبوري2400
17تكريتكلية التربية للعوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح علي كريم ياسين الحديثي2401
8تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد سرحان العكيدي2403
15العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىسجى علي حسين عبد العلكاوي2404
18بيجياليوجداعداديةكاتب  ذكراحمد ماجد حميد احميد القيسي2405
13الدوراعدادية الدور للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد ظافر احمد سلمان الدوري2408
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30الطوزالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رضا نامق مصطفى العبيدي2411
30بيجيمعهد اعداد العلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريم نزهان اسماعيل يحيى التكريتي2412
28الدورتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه جمال محسن خضر الدوري2414
10الشرقاطكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمد دليل سلمان النعيمي2415
29سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصبا احمد عريبي داود /2419
15بلدعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فالح حسن علي الحبابي2424
35سامراءاعداد المعلمينإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرتاج فارس جاسم محمد السامرائي2425
25تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء محسن طه طالب الدليمي2426
39الطوزكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم حسن جمعة عباس البياتي2429
35الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسهى سالم ابراهيم احمد الدوري2432
24الضلوعيةكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرمد شريف محمد علي الجواري2434
15الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد صالح عبدهللا سلطان السلطان2436
25الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي خليل علي خالد الجبوري2437
20الضلوعيةمعهد التقني الدور محاسبةدبلومكاتب  أنثىسحر علوان سلمان جاموس المفرجي2438
26الشرقاطالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررباح محمود احمد ظاهر الجبوري2439
21التعليم المهنيدبلومكاتب  ذكرمحمد عبدالحليم مرهون حنتوش الطائي2441
10الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحبيب علي خضير محمد الجبوري2443
24الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء حميد صالح عالوي الجبوري2444
23بيجياالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث حمد عبدهللا صالح الجبوري2446
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان احمد عبدالحميد كمون الفراجي2449
40الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىطيبة خالد شاكر محمود الدوري2450
34الطوزمعهد اعداد المعلمين / تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم محمد مصطفى عزم البياتي2454
15بلدكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثامر احمد سلمان السعيدي2455
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام عجيل شيحان عصمي الجنابي2456
19بيجيكلية التربيةاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل درب جاسم محمد القيسي2472
25العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحميد تفاح حسين صالح العبيدي2482
13الدوراالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى كمال محسن خضر الدوري2483
40الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرغازي زاحم جبوري هادي الدوري2492
24الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد خلف محمد ظاهر الجبوري2495
26بيجيكلية العلوم فيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمود ابراهيم محمد صالح القيسي2496
17الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد دليل سلمان النعيمي2499
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30بيجيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى اركان يونس عيسى التكريتي2500
22الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان نديم عبد احمد البياتي2501
19سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميالد ساجد زيدان خلف البازي2502
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمار ابراهيم عباس حسين البواسود2504
20الضلوعيةالتربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحكم عادل رضا حميد الجواري2506
17الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد عبدهللا دولت طلب الجبوري2507
22سامراءكلية  الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسعد ابراهيم حمد حسن النيساني2509
23الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا ناجي يونس حسين الشمري2510
21تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسراج عزيز حميد جدوع المليسي2514
16الشرقاطاداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن حبيب حسن علي الجبوري2528
25الشرقاطكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا سعد جابر احمد الدليمي2529
25الشرقاط///ابتدائيةحرفي  ذكراحمد خليل ابراهيم حمود الجبوري2530
19بيجيمعهد تقني الحويجةدبلومكاتب  ذكرأكرم الطيف احمد ظاهر الجميلي2532
15تكريتكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبد تركي سليمان العجيلي2534
25االسحاقيمعهد المعلمين المركزيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناجح انصيف جاسم محمد اطعيمه2536
17الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرنمر خلف صالح عبدهللا الجميلي2538
17الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد علي خضير نجم الرملي2539
26الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم جاسم باز مجول الدوري2542
20الدور-ابتدائيةحرفي  ذكرعقيل مسلم احمد فرحان الدوري2543
14ديوان المديريةالزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسرمد محمد حسن خسارة الدوري2551
32سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مهند محمود سلمان العباسي2555
23بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعبير سعد اسماعيل هندي الحمداني2557
20تكريتمدرسة اجنادينابتدائيةحرفي  ذكرحسين خليل محمد حسين العبيدي2560
22الدجيلاآلدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور عبيد محمد فرحان المكدمي2562
11سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر فاروق اسعد طه الدوري2563
30الشرقاطمعهد اشورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديل تركي عويد احميد الجميلي2565
6الطوزالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجنيد احمد عباس فرحان البياتي2567
15الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمها فياض حبيب عالوي الجبوري2568
35بيجيمعهد المعلمين المسائي بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء دهش فياض نمر الحمداني2569
16الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىوفاء مثنى يعكوب يوسف الدوري2573
27تكريتكلية التربية للعلوم االنسامية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمي شهاب احمد مخلف التكريتي2574
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22بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكردجام طالب ابراهيم ابراهيم الجبوري2577
12الضلوعيةالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى ابراهيم احمد ياسين البوحمود2578
13تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبدالقادر امين محمود الدوري2580
11تكريتكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد اياد مهدي هالل الشنداح2584
30الضلوعيةكلية تربية سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد باسم ابراهيم ساير الفراجي2585
30الدورمدرسة طول كرم ابتدائيةحرفي  ذكرفاروق مزاحم محمد حسين الدوري2586
5بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقتيبه احمد صالح كردي القيسي2588
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى شعبان حيدر فاضل اللهيبي2595
12سامراءمحو االميةابتدائيةحرفي  ذكرمهند عبدالرزاق ارحيم مرهج البو بدري2596
25الطوزمعهد اعداد المعلمات / طوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىساره مصطفى سمين عباس مال صفر2601
25العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد اسود محمد صالح العبيدي2602
17الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد موفق ترك محمد الجبوري2603
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره عزيز جاسم محمد الداودي2606
10سامراءكلية تربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حامد لطيف خلف البو اسود2607
19الضلوعيةكلية التربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء باسم مياح محمد الجبوري2609
22الدوركلية العلم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى فاضل عباس صالح الدوري2610
25الطوزمعهد المعلمين المركزي إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعماد جمعه حسن احمد البياتي2615
13سامراءكلية االمام االعظم - سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامامه ناطق فرج علي النيساني2616
14االسحاقيكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد صالح دبيس خاطر اطعيمه2619
6العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد السالم محمود عبدهللا ثلج الجبوري2620
17الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جهاد اسماعيل محمد البرزنجي2623
35تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد مزعل جاموس الشمري2626
28الضلوعيةالتربيةتربية خاصةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراثير ناظم رعيف حسن الجواري2628
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينه ثامر خماس احمد المشهداني2630
30سامراءمعهد اعداد المعلماتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه عبدالكريم حسين علي الدوري2631
8الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث شالل جاسم حمد الجبوري2632
25تكريتجامعة تكريتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر غازي خماس عطيه الدوري2633
29تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخالد شالل ندا عبدهللا العجيلي2635
16الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد السالم ستار خلف نسنيس العيساوي2637
25تكريتكلية التربية للعلم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عادل ياسين محمود المشهداني2638
16الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خيرهللا عزيز روستم الداودي2639
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21سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مهدي ياسين حسن البستاني2642
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعادل احمادي خضر علي القيسي2647
26الشرقاطاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار عبدهللا عويد فرج الجميلي2649
15الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد جاسم باز مجول الدوري2650
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصادق خليل ابراهيم عيسى الجبوري2651
13قرى آمرليكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كريم هزاع كامل البياتي2652
20الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء فيصل حسن احمد السامرائي2653
26سامراءكلية تربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند مجيد جمعه مجيد اال بليبل2657
20الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد فاضل ابراهيم طه الجبوري2658
30الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق متعب نصيف هندي االحبابي2659
30العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمنيف محسن حمد مزعل الشمري2661
25الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين رجب حسين صالح الجبوري2665
20الدور-ابتدائيةحرفي  ذكرعباس مزاحم محمد حسين الدوري2670
10سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرقصي جاسم محمد مهدي /2671
18الطوزكلية الترببية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميران عماد سمين رحيم الداودي2673
20سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحميد محمود محمد علي العباسي2675
7العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركمال اكرم مصطاف محمود الخيالني2677
7تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد كنعان حياوي خلف العظيماوي2679
40سامراءابتدائيةحرفي  ذكرباسم حافظ سعيد احمد الدراجي2682
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين فليح حماد الحياني2687
24الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد خلف ابراهيم خرشيد الفراجي2689
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسهيل اسماعيل محمد حسن المرسومي2693
20تكريتمعهدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرثابت نجم عبدهللا مطر العبيدي2696
20تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالخنساء فنر خطاب فدعم الدوري2697
11الدورالتربية للعبوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر جاسم موالن شاهر الدوري2698
40بيجيمعهد معلمات بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىأسراء مؤيد مالو حسان النعيمي2700
14الطوزكلية التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا قاسم عباس ابراهيم الهاشمي2702
20العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد سهيل حسين طه االسودي2703
25تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود خلف محمد برع الدليمي2705
25الضلوعية/رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبد هللا رضا حميد مهدي الجوراي2707
17تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم رشيد سهيل نجم العبيدي2711
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23الدوركلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين سمير خليل علي الدوري2712
16الشرقاطاالدايتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبدالفتاح حسن خليف الجميلي2713
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكرنبهان جياد صالح عويد الجبوري2714
15الطوز0رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء شامل شكور محمد *2718
14الضلوعيةكلية المأمون الجامعة جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرونق عبد عمر فدعم الجبوري2720
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحربي يوسف عبدهللا موسى القيسي2723
10الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىديمن عباس محمود احمد الداودي2724
17الشرقاطكلية الربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديانا ستار محمود عبود الطائي2725
10العلماالدارة ة االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرظافر ضيف رجب صالح الحمداني2726
29الدورالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى عزيز مهدي صالح الدوري2729
12الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمدهللا حسين عطية جراد العكيدي2736
20بيجي0ثالث متوسطحارس اول  ذكرمازن حميد عبيد سلطان الخزرجي2740
14الضلوعيةكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزين الشرف عادل نصر هويدي الجنابي2741
13الضلوعيةتربية انكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عطيه حسان محمود العزاوي2742
30الشرقاطكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف حسين مطر حلو الجلو2744
25الشرقاطكلية العلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد حطاب عيسى الجبوري2745
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح احسان علي ابراهيم الفياضي2747
16سامراءكلية االمام العظم رحمه هللا الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى محمد زيدان خلف البومهدي2748
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر سعيد حميد حسين النمراوي2751
11الدورالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدهللا عبدالرحمن عزت لطيف الدوري2753
20سامراءمدرسة االفاق االبتدائية للبنين ابتدائيةحرفي  ذكراوس عارف فليح حسن البازي2754
13سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حامد لطيف خلف البو اسود2756
17الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز عمار جاسم محمد الجبوري2758
25بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخيرهللا نزهان موسى مياح القيسي2760
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد جاسم شعبان عبد الجبوري2761
25سامراءالتربية بن رشدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس حامد محي احمد العباسي2763
25الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليلى جمال يوسف علي البياتي2766
21الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروائل سعد احمد ساير الفراجي2769
7تكريتكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن مؤيد عبد الكريم عيسى دهش2771
35االسحاقيمعهد العدل رياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى جدوع علي نصيف شايع2777
35سامراءاليوجدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرشا بدر حسين محمد السامرائي2778
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30سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل احمد حسين علي السالوي2779
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد خيرهللا فرحان مطر الجبوري2780
25تكريتالتربية بكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي صبري السعيد ابو المجد عبد الغني2783
21الضلوعيةكلية التربية االساسية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنير خليل ابراهيم محمد الفراجي2784
20الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد صالح محمد مهدي الدوري2788
10الطوز0بدون شهادةحرفي  ذكروسام عبدهللا فاضل حمود البو مفرجي2789
23الدجيلعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضر سعيد فرحان سعيد المكدمي2790
1الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء عبد محمد حسين الجبوري2794
20بلدمعهد االدارة الرصافهحاسوبدبلومكاتب  ذكرعلي عويد جاسم محمد السعدي2795
23سامراءالتربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزايد قاسم محمد علي االسودي2797
15بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي وطبان علي جمعه الحبابي2802
20الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر جاسم محمد خلف الجبوري2805
7قرى آمرليتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نجم الدين شكور موسى البياتي2811
27سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ابراهيم حمد مصطفى الدراجي2815
20الضلوعيةالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محارب فاضل احمد الجواري2817
20تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود صفاء مهدي حمدي النقيب2820
25بيجيمعهد تقني الحويجةدبلومكاتب  ذكرعزالدين محمد خلف عبدهللا القيسي2821
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم غازي علي جاسم الجبوري2822
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصفاء عاصي نزال احمد الحبابي2824
20االسحاقيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروليد عطيه عكله مؤنس كرني2825
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء قصي حسن احمد البازي2826
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم الدين عبدهللا ابراهيم صالح البياتي2827
30الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد محمود كتاب صالح البياتي2828
9قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء قاسم كريم سمين البياتي2830
25الدورمعهد اعداد المعلمين إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىياسمين طه اسماعيل حسين الدوري2832
30الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد حميد ابراهيم محمود البياتي2834
22الدورالزراعة اقتصادماجستيرمهندس زراعي  أنثىهيفاء ياسين خضير خلف الدوري2838
11بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا اسويد علي الجبوري2839
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهناء حميد رشيد خضر الدلوي2841
15الشرقاطكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميثم محمد احمد مصطفى الجبوري2842
25العلمتربية علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء صالح جمعة سواد الجبوري2846
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7الطوزجامعة تكريتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا قاسم عباس ابراهيم الهاشمي2847
25الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروضاح محمد عبد حمد الجبوري2848
25قرى آمرليكلية التربية ابن رشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثاير متعب رفعت البياتي2849
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمازن علي صالح عبدهللا الجميلي2853
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفريد جابر عبدهللا ماجد الجبوري2854
25بيجيابتدائيةموظف خدمة  أنثىعيده علي بكر احمد الجبوري2856
11تكريتكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىانعام عبد تركي سليمان العجيلي2859
25بيجيمعهد معلمات بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء رفعت مهدي قدوري الثويني2862
20العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر سلمان حسين جدوع العزاوي2864
30الضلوعيةمعهد المعلمينرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنوال شلتاغ حسين خلف الجبوري2865
25سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام حسين سلمان صالح /2866
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا اسماعيل ولي علي الدوادي2867
30الدورمعهد اعداد المعلمات المسائي إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره سلمان عطله ياسين الدوري2868
25الشرقاطال يوجدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرخلف سميط عويد هندي الجبوري2870
24سامراء العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلقمان عزاوي محمد وادي البومهيدي2873
0بيجيكلية تربية بدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار هاشم نوري جاسم الدليمي2875
25سامراء0كهرباءاعداديةكاتب  ذكرحسن قصي حسن احمد البازي2878
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانور حسين صالح احمد الرملي2881
30العلممهعد تكريت المسائي المركزيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفندي بشير سنو نايم العزاوي2882
25تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمسارع اياد علي سليمان الدليمي2883
25تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنعم خلف سالم فندي العزاوي2885
15تكريتاعدادية عمرو بن جندب الغفارياعداديةكاتب  ذكرسيف حسام عادل رعد الهاشمي2887
17بيجيعلوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسيل علي خلف سليمان الجبوري2890
30تكريت.إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر محمود جاسم جلعوط العبيدي2891
23العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حميد حسين طه االسودي2892
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمراد ابراهيم احمد عويد الجبوري2894
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعيد جاسم محمد العبيدي2895
7الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموفق احمد علي محسن الجبوري2896
15العلمتربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنال وسمي زبن حمد الجبوري2897
17بيجياعداديةكاتب  ذكرنامس غايب شالل عطيه الجبوري2898
6تكريتكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف عبدالقادر امين محمود الدوري2899
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30تكريت0إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء عبداللة نامس شميل الجبوري2900
17بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعثمان ميسر عبيد مجيت الجنابي2902
15الشرقاطمعهد اشور المسائيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسماح شهاب احمد علي الجبوري2905
18الدورادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاسماء عبد بستان سلمان الدوري2908
20تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي طالب صالح حمزه الدوري2909
25الشرقاطتقنيات الموارد المائيةادبي/علميدبلومكاتب  ذكراحمد خلف صالح حمدان الجبوري2910
27العلمادارة و اقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمود نعمان بالل دوري العبيدي2914
19سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق شلتاغ مهدي البازي2915
22العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس نزهان ندا كليب العبيدي2922
7االسحاقيكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان حسن احمد عويد اغضيب2924
25الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثى2926
17تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار محمد فزع عبدهللا الحمداني2928
9االسحاقيثانوية االسحاقي للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسماعيل عزه صعب علي اطعيمه2930
16الدوركلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب ابراهيم كامل جاسم السامرائي2931
30بيجيمعهد بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد سرذي ذياب كاظم الجنابي2932
35الشرقاطكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن ميسر محمد احمد محل2935
15الطوزكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد محمد علي الداودي2936
16الشرقاطكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا حسين عبد اسماعيل الجبوري2938
15تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء طايس عبد حمزه الدوري2940
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبسمه صالح مهدي جعفر الدجيلي2941
9الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال عبدهللا حسين صالح الفراجي2942
25سامراء/إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركنعان فيض عبدهللا عباس الكردي2943
17الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي حسين حمود عبدهللا الحمداني2944
7الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسماعيل احمد عسكر جلعوط اللهيبي2945
20الطوزكلية التربية للعلوم صرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان شوقي رجب رمضان جراح2948
30تكريتمعهد اعداد المعلمات الصباحيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه واثق عمر محمد القيسي2952
2االسحاقياعداديةكاتب  أنثىلمى عدي محمود خلف اطعيمه2953
6الطوزالمعهد التقني الحويجةإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىمنار انور رشيد عريان .2954
11تكريتادابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه عاصف خزعل خضير البياتي2956
23بلدادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىلبنى احمد حسن صالح العاني2957
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسايةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريبوار ابراهيم رشاد نورالدين2959
24الدورمتوسطةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا نهاد طارق عزت الدوري2960
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17بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضر مصطفى محمد السالمي2961
6الطوزكلية التربية البدنية والعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب يوسف محمد احمد البياتي2967
12بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث نصيف جاسم محمد العبيدي2968
10الضلوعيةابتدائيةحارس ثاني  ذكرفائز جالل احمد عالوي الفراجي2969
7الضلوعيةالمعهد التقني الدور محاسبةدبلومكاتب  ذكرعبد الرحمن جاسم محمد محمود الفراجي2971
30الدور-ابتدائيةموظف خدمة  ذكرمحمود ياسين محمد مهدي الدوري2973
16الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قاسم محمد فاضل البو مفرجي2975
16سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروائل غانم فرحان خليفة البازي2977
25سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىضحى ضياء بدري احمد /2981
24تكريتمعهد اعداد معلمين تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراسامه خليل محمد الطيف الدوري2982
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف نوري بنوش صالح االيوبي2986
35الضلوعيةكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرئاب حكمت سلطاان جابر الجبوري2987
25الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة ستار جليل ابراهيم البياتي2990
30الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي عبدهللا علي معيوف الجبوري2991
6سامراءالمعهد التقني الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرعمر اسماعيل خليل احمد الرحماني2994
30بيجيابتدائيةموظف خدمة  أنثىشيماء ابراهيم جدعان ذياب العجيلي2995
10تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ياسين علي محمد المفرجي2996
15بيجيكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى غالب جمال زيدان العبيدي2997
28بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتز حامد رجب عيث القيسي2999
17بيجياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور خليفه انجاد حمادي الدليمي3001
18بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد علي صالح محمد الجبوري3003
25الضلوعيةكلية التربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد زغير محمود خليفة الفراجي3004
18الضلوعيةكلية الفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه يحيى جاسم كيف الخزرجي3005
23العلمتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ربيع فيزي لطيف التكريتي3007
11الشرقاطالتربية األساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريحيى حمد نامس شكطي الشكطي3008
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسمر اركان عبدالكريم محمد سعيد الكميت3009
29الدورجامعه تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب عبد السالم مهدي حسن الدوري3010
30الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان محمد لطيف جاسم الخزرجي3012
23تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرهاشم حيدر هاشم حسن المفرجي3017
12الشرقاطاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صفاء عبداالله سهيل الكطراني3018
16قرى آمرليالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبد السالم شكور موسى البياتي3024
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30بيجي*ابتدائيةحرفي  ذكرليث محمد احمد مهاوش الشمري3025
25الضلوعيةكلية اإلدارة واإلقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالرحمن عبدالكريم حمد سليمان الصميدعي3027
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايمان شهاب احمد هاشم السامرائي3028
25تكريتمعهد اعداد المعلمينإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين صبري السعيد ابو المجد عبدالغني3031
23سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العليم مهدي صالح هدوك البومهيدي3032
13بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد حامد علي صالح األحبابي3036
25تكريت/   عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتغريد شطب علي حسن الدهلكي3037
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن سالم عبدهللا محمد الجبوري3038
11العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن حمد حسن خلف الجبوري3043
18الشرقاطمعهد اعداد المعلمات الصباحي في الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفرح علي عبدالمجيد حسين الرملي3045
22سامراءكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبع عادل عباس سكران /3046
26الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهدي صالح سلطان احمد الجبوري3047
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين محمد اسماعيل معاش البياتي3049
15بلدكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء مفلح مصطفى محمد العبيدي3050
17الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصالح تركي نايف احمد الجبوري3051
28الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد ضاري عزاوي بدر البدري3053
8االسحاقيكلية التربية البدنية علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد موسى خلف خاطر اطعيمه3054
12تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا طالل احمد حسن الدوري3055
25تكريتمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىحنان رحمان سرحان حمود الدليمي3057
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفهد فيصل تركي مهدي الهادي3061
29سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرايه دريد عبد الرزاق مهدي السامرائي3062
30الشرقاطمعهد اعداد معلمينإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىميسون محمد حميد مجيد العامري3063
19الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح حسن محمد صالح الداودي3064
25الدور-هندسة مدنياعداديةكاتب  ذكرخضر الياس فرمان خيرهللا احمد الدوري3067
27الدوركلية التجارةإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرفيصل حكمت صالح احمد الدوري3070
30الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد جاسم خلف كحيط الجبوري3074
14الضلوعيةكلية التربيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فليح محمد جاسم عبيدي3075
20بيجيكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر علي حماد فاضل الحمداني3076
15بلدكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمير حسن محمد خضير المزروعي3078
25الضلوعيةالعلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيدون مؤيد سعود ابراهيم الجبوري3079
25الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكروضاح خليل رحيم امين الدوري3080
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30سامراءمعهد اعداد معلمات عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسناء مساهر ابراهيم عباس البازي3085
15الطوزكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر عبدالرحمن داود سسليم البيياتي3088
20سامراءابتدائيةموظف خدمة  ذكروسام محمد رزوق خلف /3089
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء عادل محمود احمد الدوري3092
34تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالة سعود تركي مهدي السامرائي3093
17تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا حكمت كامل عبداللطيف التكريتي3095
18الدوراالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد رشيد حمادي جراد العيساوي3097
25بيجيكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء علي نجم عبدهللا الجنابي3099
20بيجيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسراج الدين علي حسن علي العزاوي3100
35الدورمعهد معلمات الدور المسائياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى زاحم عواد سهيل الدوري3104
25بيجيال يوجدابتدائيةحرفي  ذكررمضان جمعة محمد احمد الجبوري3107
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ضياء عزيز جاسم الفراجي3108
15الدورالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح الدين حسن خليل ابراهيم الدوري3111
20تكريتمعهد اعداد المعلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىانغام منير سنودي بكر الطائي3112
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد مدو غزاي عويص الشمري3113
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور خلف فياض خليفه الفراجي3115
25الدورابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبد بستان سلمان الدوري3116
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سبع محي محمود الدوري3117
25سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصباح عدنان محمود كاظم الفراجي3119
10سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد هللا صالح حمادي الويسي3120
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحمود احمد حمود حسين القيسي3122
20تكريتكليه العلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور عبدالمجيد ضياف مرمي الدوري3124
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة زهير علي محمود العلي3128
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىعهود خضر محمد عمر الجبوري3130
25بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبدهللا محمد خضر الجبوري3131
5الدور-ابتدائيةموظف خدمة  ذكراحسان عبيد صالح حميد العبيدي3132
29تكريتكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىبشرى صبار حسين حمد العيساوي3133
6الشرقاطدبلومإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكركامل عبدالرزاق محمد حرجان الجميلي3136
35سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه اسماعيل خليل احمد الرحماني3139
11بيجياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن كنعان ابراهيم علي الجواري3140
25تكريتادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد سهيل نجم عبدهللا العبيدي3144
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35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود مهدي خلف مهدي البومهدي3146
20الشرقاطالعلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياب حبيب حسن علي الجبوري3152
15الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد فرحان مطران لهمود الخزرجي3154
25تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد صالح محمد حساني الدوري3156
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مجيد طه ياسين العزاوي3158
40بلدكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عادل علي حسين العزاوي3161
15الضلوعيةكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة خلف علي عطاهللا الجبوري3165
10سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد كريم فرج البو نيسان3169
12الدوركلية تربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفاء علي حسين عبد الفراجي3172
25سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس ساجد طه علي العباسي3173
16الطوزكلية التربية وعلوم الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر حسن مهدي امين البياتي3174
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريونس يوسف محمد احمد البياتي3175
15الدورمعهد اعداد المعلمينإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا محمد حسين علي الطائي3176
17الضلوعيةالتربيه البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم احمد سالم علي الجبوري3178
18بيجيدبلومكاتب  ذكرابراهيم مهدي صالح سحاب الجبوري3180
18االسحاقيكلية العلوم االسالمية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد موسى خلف خاطر اطعيمه3181
24العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرحاجم محمود مصلح دلف العزاوي3182
7تكريت.ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا حامد عواد مطر الدليمي3184
15بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها ابراهيم كتاب عالوي الجنابي3185
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى طارق شهيد حمزه سامرائي3186
7العلمالعلوم السياسيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسين موسى احمد الجبوري3187
15تكريتكلية التربيه للعلوم االنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء نجيب مجيد محمد الدوري3189
17الشرقاطالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه كامل عمر كارص اللهيبي3192
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خليل كاطع حمة العبيدي3195
35الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد احمد محمد صالح الجبوري3201
34بيجيمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء احمد فزع عبدهللا الحمداني3202
13بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا عيسى الجبوري3203
37العلماألدارة واألقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحيدر ابراهيم صالح كريم النعيمي3206
10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل محمود حسن علي البو اسود3207
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىغصون خيرهللا مجيد عمر الجوينات3208
22الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجالء حمدي حميد يوسف الدوري3213
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30الضلوعيةمعهد معلمين بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد القادر عطيه محمد هريس الخزرجي3218
23سامراءالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد وليد حسين جداع /3219
11بيجيدبلومكاتب  ذكرالحسين بسام عبدالجبار عبود الخلف3220
20الشرقاطمعهد عمررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء حسن نصيف جاسم الجاسم3222
20بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد شحاذه موسى حسين الجبوري3226
28سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهند علي حسين مهدي العباسي3229
15العلمتربية جغرافيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا خالد نايف جواد الخالدي3234
35الشرقاطمعهد اعداد المعلمين في الشرقاط المسائيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهشام سليمان خضر نجم الرملي3235
16تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعبدالقادر علي يحيى عبداللطيف عبدالحمزه3237
22الضلوعيةكلية االمام األعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام حسن مطر حميد الفراجي3238
30الضلوعيةالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد جاسم احمد الفراجي3239
10العلمدبلومكاتب  ذكرسعدي هزيم ذياب احمد الجميلي3240
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر عبدالرحمن داود سليم البياتي3241
23بلدالمعهدالتقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرطه حامد فارس صالح السعودي3242
29تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند سالم داود احمد الدوري3244
25تكريتالتربية بناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء ادريس قادر يونس المشهداني3246
25الطوزمعهد اعداد معلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان فريدون محمد علي البياتي3249
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى احمد جميل سنودي الطائي3250
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسام مطر احمد خلف السبعاوي3253
20الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرشداد محمد علي عبدهللا فليح البياتي3257
7العلمبستنةابتدائيةحارس ثاني  ذكراسبع محل نهير شاهر الجذله3258
22بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري هاشم نوري جاسم الدليمي3260
11تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرحسام خالد احمد محمد الصميدعي3262
29سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاسم محمد سامر العباسي3263
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخلف خالد عيسى محجوب العكيدي3264
22الشرقاطالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه كامل عمر كارص الجميلي3269
11بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجهاد سبهان سلمان محسن الجميلي3271
25بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي حمد احمد شكطي القيسي3272
25الشرقاطاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرموفق عبدهللا خلف حميد الدليمي3274
25الشرقاطمعهد اعداد المعلمين/الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسالم ابراهيم رشيد نيف الشمري3275
28بلدالتربية االساسيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحيدر باسم فرحان محمد التميمي3279
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17الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد مظهر عبد العزيز كمون الفراجي3280
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرياسر عمار جبار سويد الرهاوي3281
11سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل هادي جعفر صالح العاصي3286
25بلدكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام مزاحم شجاع خضير العزاوي3287
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ابراهيم خضر مصطفى الجبوري3288
8الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد فارس راجح سليمان العنزي3291
34بلدمعهد اعداد المعلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايالف خالد برهان رزوقي الحداد3292
17الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حبيب حميد يوسف الدوري3293
5ديوان المديريةاليوجدثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد الغفار محمد ذياب عبدالغفار التكريتي3294
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا خليل احمد حمادي3295
21تكريتالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور نصير حاتم نصيف العجيلي3297
15بيجيكليه التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء لطيف طه عبود الجبوري3298
16الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد الكريم عطاء هللا خلف احمد الجنابي3300
25الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرطيف صالح خير هادي الدوري3303
6سامراءجامعة سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررضوان صباح ابراهيم زيدان البو عباس3305
11الشرقاطكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكريونس عثمان حميدي محمد الجبوري3307
35الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد علي عواد عيسى الجبوري3313
25الضلوعيةكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصباح سلمان احمد خليل العبيدي3314
15العلماليوجدبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعزام عبدهللا رجب صالح الحمداني3323
15الضلوعيةاعدادية الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسفيان رزوق مجيد محمود السامرائي3326
10بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء عبدهللا حماد مخلف الحمداني3328
11الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين امريش عزاوي حمدان الفراجي3329
19الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر عباس محمد مهدي الفراجي3330
7بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعزيز مزهر نامس طالل الجبوري3331
13تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة زنزل رعد دحام الدوري3334
23تكريتمعهد اعداد المعلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرسيف عبدالحكيم رمضان قدوري الناصري3335
21تكريتالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عبود وهيب صياح الدليمي3336
21بلدكلية التربية للعلوم األنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربارق بادع جاسم حسين المزروعي3337
20سامراءالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس باهض حسين ساير الجواري3339
25العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر ذياب غثوان مصلح العزاوي3340
29الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود جمال حمد محمود المكدمي3341
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14بيجيدبلومكاتب  ذكرضياء جاسم صالح حسن القيسي3345
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالرحيم عطا هللا خلف احمد الجنابي3347
19الدورالتعليم المهنياعداديةكاتب  ذكراحمد ستار وهيب ابراهيم الدوري3348
39الضلوعيةثانوية الضلوعية المسائيةابتدائيةحرفي  ذكررحيم ناظم رعيف حسن الجواري3350
6قرى آمرليكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغازي عبدهللا مشير دبي القره غولي3351
25الطوزكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمرتضى حسن نصيف جاسم النداوي3353
12الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء محمد علي ابراهيم العاني3355
12الضلوعية كلية اإلمام األعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء جاسم علوان عبد الفراجي3357
28الدور-رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا حسين علي اسعد الدوري3360
27تكريتكلية تربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس ثابت مهدي مطر العبيدي3361
21الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير جاسم محمد علي الدليمي3364
26بيجياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد فيحان خلف القيسي3365
25الضلوعيةمعهد تقني اداري  الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمار نجم علي جاسم العبيدي3366
17سامراءكلية تربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى سامي عبد خليفة السامرائي3367
15تكريتكلية االدارة والقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىغسق رياض محي مولود الغديري3371
25بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد شعيب كرمان محمد الجبوري3373
25بيجي0كهرباءدبلومكاتب  ذكرابراهيم حاتم خلف حميد العكيدي3374
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني احمد حوري عباس الجبوري3375
18تكريتادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسو هيوا محسن سمين الموسوي3376
9سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود رجه شالل ماضي العباس3384
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح حسن خليفه طه الجبوري3386
14سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي باسل حسين مهدي العبيدي3387
12الدورالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ثائر حميد صالح العبيدي3389
20الدورالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرغسان عبدهللا مجول جاسم الدوري3390
20تكريتمعهد التقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصالح خيرهللا فاضل شكر الدوري3391
13تكريت0اعداديةكاتب  ذكرعامر خليفه انجاد حمادي الدليمي3394
22االسحاقيكلية التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهارون رشيد ناجي علي المشايخي3398
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسر عليوي خليفه حمد الجبوري3400
26بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد عطية عبدهللا سحاب الجبوري3402
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد ابراهيم خلف الجنابي3407
30الشرقاطمعهد اعداد المعلمين في الشرقاط المسائيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمصعب صالح عبد صالح الرملي3409
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16الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرضياء احمد علي سلمان الجبوري3411
40الدورمعهد اعداد المعلمات المسائي في تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاناس عبدالمالك رحيم امين الدوري3416
12بيجيكلية علوم للحاسبات والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق حسن سعيد خضير الجنابي3417
20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشعاع عبدالكريم حمد سليمان الصميدعي3418
30تكريتمعهد اعداد معلمينإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالخالق لبيب مراد جمعة الماشطي3419
25تكريت-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمروان نزهان حمد محمود العباسي3420
32قرى آمرليكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويدة عزيز علي ابراهبم البياتي3421
25العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعمران كريم خليفه عبيد العبيدي3422
30الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد فتحي احمد خلف السبعاوي3423
28الطوزكلية التربية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسوزان قاسم اكبر محمد البياتي3425
27الطوزكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكريوسف الياس خضر محمد البياتي3426
25الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربريار نجاة محمد رشيد3427
20الشرقاطابتدائيةموظف خدمة  ذكرابراهيم نزار ابراهيم عطية الجبوري3428
19سامراءكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعائشه محمد ابراهيم محمد الدراجي3429
27سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه صالح حسن صالح شاماني3430
30الشرقاطتربية اساسية الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء حامد عبدهللا دخيل الجبوري3434
27سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء مجيد كاظم صالح العباسي3435
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى خليل حميد محمد الداودي3436
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرامير جمال النوري محجوب الجبوري3437
12سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير عبد االمير ظاهر عبود اعباده3438
25سامراءمعهد المعلمين إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرانس احمد طعمه صالح النيساني3440
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤمن سعد عبدالرحمن مجيد البياتي3442
18الطوزكلية القلم الجامعة / كركوك إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفؤاد بدالواحد جمعه حسن البياتي3444
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكروليد وليد خالد حسن الطائي3448
12العلمادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان حاتم شهاب احمد االسودي3450
23سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء خليل ابراهيم حسن الشاماني3453
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمديحه محمد حسين علي الطائي3456
22بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى فاضل فوزي مطر الحديثي3458
23الضلوعيةاصول دينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد ابراهيم محمد علي الجواري3460
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب صالح عبد علي احمد الجبوري3461
25تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبدهللا محمد فرحان العجيلي3463
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24الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه مولود ياسين زهو الدوري3464
17تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا رعد فاضل مصطفى الغفراني3466
25تكريت.ادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىمياده حامد عواد مطر الدليمي3467
27الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رجب محمود ابراهيم الشمري3469
30سامراء/إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى حميد خلف حمد الحدادي3470
25الشرقاطالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق خلف حمد جخدم الجميلي3471
20العلمكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند حاتم نعمه جاسم الجبوري3472
11تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا طالب صالح سالم العبيدي3473
20العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيبت مرشد ماجد عناك الجواري3476
18سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسماعيل مثنى ابراهيم خلف السامرائي3479
13بيجياعداديةكاتب  أنثىميسون حامد رجب عيث القيسي3480
10بيجيرياضياتاعداديةكاتب  أنثىسعاد ناظم عليوي عيث القيسي3481
20سامراءادارة ةاالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراوس نزهان حسين علوان البدري3482
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقصي علي حسين مهدي العباسي3485
27الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار طاهر محمود علوان الفراجي3487
15تكريتاالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرليث صالح ابراهيم هزاع البياتي3489
0الطوز0بدون شهادةحرفي  ذكرمحمد خوشيد حمد ابراهيم البياتي3493
4االسحاقيادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىعائشه عباس احمد فرحان المجمعي3496
32الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه محمد باهر حسين الشيخاني3497
7سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عدنان حميد خلف السامرائي3500
24بلدكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى سالم عبد عباس البدري3502
15بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح حامد فارس صالح السعودي3503
17سامراءالتربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبراء عامر ظاهر هادي الدايني3505
25سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى نجم عبدهللا حسن البوباز3510
22الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدريا عمر محمد سليمان الداوودي3511
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقاسم حسن علوان محسن العزاوي3513
25قرى آمرليتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كريم محمد اسالن البياتي3514
25بلدال يوجدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي عبد نجم عبد العزاوي3516
15تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صباح حمادي علي القاسمي3518
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوديان خلف علي عبل الجميلي3522
20بيجياالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمياده خضير احمد علي الجبوري3523
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25سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء احمد كامل صالح -3524
13تكريتتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد بهاء عبداللطيف خلف الناصري3526
15تكريتمعهد المعلمين عربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد معاذ شران بكر العبدلي3530
6الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعد اسماعيل محمد الدوري3531
18الطوزكلية التربية  للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد وهاب احمد الداودي3532
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمود طالب محمد السامرائي3533
15تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىدالل طالل احمد حسن الدوري3534
13تكريتتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراية وليد عبدهللا محمد العزى3539
25الضلوعيةمعهد معلمين بلد المسائيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعالء حسين علي محمد السعودي3540
21سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعيسى خالد خليفه جاسم البدري3541
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب متعب ابراهيم عباس البازي3542
30تكريتكلية تربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيبة ليث عبد ابراهيم احمد3548
25الشرقاطمعهد اعداد معلمين الشرقاط المسائيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفارس عبد محمد حميدي الشمري3550
14تكريتتربية بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخنساء ازهر يسر جداع العبيدي3552
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىياسمين خضير جاسم محمد البازي3553
26العلمالتربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرميمونة ابراهيم محمد حميد الجبوري3558
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفاروق عطية احمد حميد الجبوري3559
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح نجم الدين عبدهللا علي السامرائي3563
30تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر اسماعيل خليل شالل العزاوي3567
20الدور/ ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبدالرزاق علي رزوقي دورين3570
25بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر دخيل احمد عبدهللا الجبوري3571
20تكريتاليوجدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح احمد ذياب عبد الغفار التكريتي3573
15العلماالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعن زياد علوان صالح الجبوري3574
16العلمكلية االقتصاد والعلوم االداريةإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكراحمد علي كردي حمود الجبوري3575
15الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكريوسف حسين حمود صبح الحمداني3576
25الدورمعهد المعلمات عربيدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد هادي حمودي مهدي االنباري3577
24الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سبع محي محمود الدوري3578
20الدورمعهد الدور عربيدبلوممعلم خامس  أنثىانسام خيرهللا محمد عباس الدوري3579
12سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجوى عبدالغفور حميد علي النجار3582
25بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرنجم عبدهللا محمود حميد الجبوري3584
40بيجي0ابتدائيةحرفي  ذكرعلي فاضل حسن احمد الجبوري3585
20الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جياد غربي حمد الجبوري3590
18تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار دلي حميد انصيف العجيلي3591
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22سامراءجامعة سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عباس حسن محمد العباسي3593
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين مصطفى جاسم عباس االحبابي3596
23سامراءاعداديةكاتب  أنثىجنان عبدالرزاق عبدالرحمن غائب السامرائي3600
30الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد ناجي عبدالعزيز حمدوش الفراجي3602
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد ياس خضير عباس العباسي3604
30الضلوعيةكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس محمد خلف علي الجبوري3606
17تكريتكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى كمال مزاحم ثامر الزامل3609
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبدهللا عبدالجليل عبدالكريم القرغولي3610
22تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعفبه نافع خضير عباس القاسمي3611
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنور زهير حامد سليمان الحديثي3612
27تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزوة جمعة حسين زويد العكيدي3613
20الشرقاطكلية الهندسةبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي حسين علي عيسى المرسومي3614
11سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل يوسف جمعه مجيد االبليبل3619
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس جاسم خلف صالح الجبوري3621
25بلدكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام سعيد جسام احمد البوعلي3622
21الشرقاطكليه التربيه االساسيه عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احمد حسين علي الجبو ري3623
7العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرسعد حسين علي سليمان الجبوري3625
20الشرقاطكلية تربية االساسيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد مدهاس محمد اللهيبي3626
25الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررمضان عيد عبدهللا حجي الجبوري3629
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال محمود حسين حميد التميمي3630
10الشرقاطالتربية للعوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء عمر حسين ظاهر الجبوري3631
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعزة ابراهيم اسود صالح القيسي3632
15الضلوعيةالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم خلف علي الدليمي3635
15الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر عبيد نجم عبدهللا العزاوي3639
15سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خالد احمد اسماعيل السامرائي3640
17الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين خلف علي محمد الجبوري3641
35تكريتجامعة العراقيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح مصلح ظاهر نصيف العزاوي3642
28الشرقاطالتربيه االساسيهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود شاهر منديل عبدهللا الهيبي3644
9بيجيكليه االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىوسن هشام صالح جاسم الحيالي3645
18سامراءالتقنية االداريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبيدة شجاع جهاد علوان العباسي3657
8بلد0ابتدائيةحارس ثاني  ذكرغيث مزهر حسين علي الحشماوي3659
18سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هادي جعفر صالح العاصي3661
31سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جمال مجيد بريسم اعذيه3662
26تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىآمنه خطاب عمر نجم التكريتي3663
35تكريتكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد قدوري محمود البياتي3665
25الدور-هندسة مدنيدبلومكاتب  ذكرغيث طه ياسين زهو الدوري3666
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23قرى آمرليكلية القانون والعلوم السياسية قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعماد نوري حسين موسى البياتي3669
15بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شحاذه احمد علي السعدي3670
16سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح عيدان علوان عبود البو وحيد3671
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنيرة نعمان حسون علي الكراعي3673
3الضلوعيةاصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ابراهيم محمد علي الجواري3674
6سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد بشير مهدي الجولي3675
35الدور-ابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى حامد خلف جاسم الدوري3680
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي طه اسويد علي الجبوري3681
21سامراءاالمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سمير انصيف محمد الجواري3682
15بيجيمعهد اعداد المعلمين بيجي الصباحيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم ظافر بهاء حاجم الحسيني3683
15سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبه عبدالرزاق اسماعيل محمد السامرائي3685
20الطوزكلية التربية لعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمد مصطفى كردي البياتي3688
10الضلوعيةالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي غايب حمد يوسف الدليمي3689
20بيجيتربيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عبدهللا شبيب كردي الجنابي3693
35الدجيلكلية مدينة العلم الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف سعدي رحيم جاسم الخزرجي3696
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين علي زيدان خلف اطعيمه3704
15الضلوعيةمعهد التقني الحويجهبستنةدبلومكاتب  ذكرعباس علي حسين محمد الفراجي3705
18الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمؤيد جبار احمد رحيم العزاوي3706
25تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر محمد عبدهللا عميره العزاوي3709
21بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد خلف شهاب احمد العبيدي3711
17الطوزكلية علومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد هادي عبدالرحمان البياتي3713
35االسحاقيمعهد معلمين الكرخإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرالفت جاسم محمد حسين اطعيمه3715
13العلمكلية التربية للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس عبداللطيف فهد سبع العزاوي3716
25تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد منذر خليل جاسم الحديثي3719
30الضلوعيةمعهد االمين العداد المعلمين إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد زكي خلف كردي الجبوري3720
24الطوزمعهد اعداد المعلمات طوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروه علي محمود خليل امرلي3725
15الضلوعيةالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة محمد عبدهللا جاسم الجبوري3726
40سامراء/إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه خالد محمد عبد الرحمن الويسي3728
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحسان حمد ظاهر حسن الجبوري3730
18سامراءالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر احمد خلف عبدهللا العباسي3731
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازين محمد عبدالكريم محمود زكنه3732
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىاميرة احمد عباس طعمه الجبوري3733
17الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حمد عطية جراد العكيدي3740
22سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد عبدالواحد اسماعيل ا3741
25الطوز0ابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف كريم حسين علي البياتي3743
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان خلف حمد خضر الشمري3744



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

18تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار وهيب لفته فارس الجواري3745
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرناظم محمد خلف محمد الجبوري3746
30تكريتمعهد اعداد المعلمينعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد صالح محي مصطفى االيوبي3747
11الطوزكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى محمود حسن عماره البياتي3749
18الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرياسر عمار جاسم محمد الجبوري3753
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير شالل نجم خلف الجبوري3754
15الدورمعهد اعداد المعلمين المسائي سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسين عبدالواحد ياسين حميد الدوري3756
25بلدال يوجدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام شنيف خليل طه العزاوي3758
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىافراح فاضل طعمه حسون المحمداويه3759
35بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس هاني شاكر مهدي الدوري3761
13سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح محمود عبد هللا العباسي3763
30بيجي0كهرباءاعداديةكاتب  ذكرهاشم محمد خلف عبد القيسي3768
30تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي محمود ياسين خنفر العجيلي3773
11سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالغفور حميد علي النجار3775
35الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء ابراهيم خلف حمد الجميلي3776
20الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن جاسم بلوز حمد الخزرجي3777
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب جاسم محمد حمد الجبوري3778
20سامراءابتدائيةموظف خدمة  ذكرمحمد مولود ابراهيم حسين العباسي3779
18الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عدنان محمد رجب الدوري3781
25تكريتمعهد اعداد معلمينرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراياد شهاب احمد خضر الماشطي3783
25الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمراد احمد صالح روضان الجبوري3784
16الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرجرجيس محمود جار احمد الجبوري3786
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيف جمعه حميد غضيب الجبوري3787
23تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالين عبدالكريم احمد علي الزهاوي3788
27بيجياعداديةكاتب  ذكرظافر غايب راضي خليف القيسي3789
17بيجيادارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمروان غانم جمال جاسم الدليمي3790
15الدور/ ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعالء عبدالرزاق علي رزوقي دورين3791
25الضلوعيةكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريقضان جالل احمد صالح الخزرجي3794
2الشرقاطمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبشائر علي حسين طه الشيخه3803
24بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها كسار غثوان كتاب الجباري3804
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي عطية حمد التكريتي3805
14بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم مصطفى جاسم عباس االحبابي3806
13سامراءكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد عبدالرزاق مزعل حمادي السامرائي3807
11الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كنعان ابراهيم قنبر ال يوجد3808
17تكريتكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى جابر محمود محمد الدوري3809
30تكريتمعهد معلمين تكريت إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نافع ماهر مجم الناصري3813
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16الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قاسم احمد مهدي الفراجي3814
15الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفاروق احمد رحيم مجيد المكدمي3815
25الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنمارق عارف هالل حبتر المكدمي3822
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء رحيم صالح حمادي الويسي3824
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالمجيد سالم ظاهر حسن الجبوري3826
15الدوراعداديةكاتب  أنثىهيفاء منير محمد شهاب الدوري3828
30الشرقاطمعهد اشور المركزي العداد المعلمينإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي صالح وسمي عبدهللا الجبوري3830
18الضلوعيةالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد مولود عويد صالح الجبوري3831
27بيجي0ابتدائيةحرفي  ذكرمشعل نزهان خزعل دخيل الجبوري3832
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى بيرام عبدهللا داود البياتي3833
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلوله فاضل رفيق حسين الداودي3836
25الشرقاطمعهد معلمين الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفارس محمد سليم مربد الجبوري3840
12ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفادي محمود شكر محمود الحبابي3841
35بلد----عربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور اياد رحيم خلف الحشماوي3842
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد عباس وطبان حماد الطائي3843
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعماد جواد شهاب احمد العبيدي3845
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرشاكر رشيد علي فتاح الداوودي3846
8الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالواحد ياسين حميد الدوري3847
19الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جبار عثمان علي الداودي3850
25سامراءمعهدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهبة حميد حسن جمعة السامرائي3852
20بيجيكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مرير صبار جياد الجنابي3853
20االسحاقيمعهد االمين اعداد المعلمين والمعلماتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمديحه احمد سعدون ظاهر اطعيمه3854
25الضلوعيةكلية االمام االعظم  إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررفعت جاسم لفته حمدان الفراجي3855
7العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء حسين نجم خلف الجبوري3856
20بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكرعثمان ناجي دحام علي الحمداني3858
7الضلوعيةتربية رياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسحاق حسين حمد محمد الجبوري3859
18تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر عدوان محمود مزعل العجيلي3860
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىفلایر فاروق كريم فاضل3863
30الدور-ابتدائيةحارس ثاني  ذكررافد سعد وهيب بركع الدوري3864
18بيجيالكلية التقنية الشمالية - معهد التقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد اسماعيل ابراهيم محمد العبيدي3866
28سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجوهره شاكر محمود خلف العباسي3867
35سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعبير رمضان احمد عبود النعيمي3868
30الضلوعيةرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرفائق فاضل جاسم حمادي الفراجي3871
20سامراءمعهد سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىأخالص ماجد عبود حبيب النيساني3873
32الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروعد اهالل عجاج دوري الجميلي3875
15االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد محمد مزبان خلف اطعيمه3876
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7تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد زهير شاكر حسن /3878
7بلدكلية العلوم للبناتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران جاسم جابر صالح البديري3880
20الشرقاطادبي/علميدبلومكاتب  ذكرعدنان عيد عبدهللا حجي الجبوري3881
11سامراءكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد يونس جمعه مجيد البليبل3884
11العلمالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد مالك جسام محيميد العبيدي3885
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزالدين حسن عيسى مهاوش المرسومي3887
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد ناطق جهاد علي الحساني3890
20تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرغسان جاسم علي صالح العجيلي3892
22الدوركلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرباسم صالح نده شمران طريمشاوي3893
17الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمروان عيد عبدهللا حجي الجبوري3895
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالكريم ادريس مرعي حسن الراشدي3896
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ثائر فاضل جهاد بياتي3899
26تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسنار فائق خليفة فياض المشهداني3903
23تكريتكلية تربيه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء الدين احمد ابراهيم صالح العيساوي3905
35تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغزوان خالد عبد الكريم وهيب الحميري3907
32الدوركلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبشرى عادل صالح جراد -3909
10الشرقاطاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي صدام حسين عزيز الجبوري3918
17الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرجمال عبدالرحمن محمود احمد الجبوري3920
23الشرقاطالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم صباح ابراهيم عبدالعزيز الجبوري3921
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروائل احمد عبيد حسن الجنابي3922
27بلدكلية التربية للعلوم األنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحيم هالل عواد محمود المجمعي3923
30تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهلة فرحان جاسم محمد الدوري3924
10الدورتربية قسم الجغرافيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاطياف مزهر مانع زيدان التكريتي3925
15الضلوعيةكلية العلوم االسمالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأنور غالب احمد مهدي الفراجي3926
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد تركي حسين عبدهللا الجبوري3927
25سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن شاكر علي محسن االسودي3932
30الضلوعيةمعهد االمين العداد المعلمينإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنوال حماده عياش محمد الجبوري3935
22سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء صالح الدين مولود خميس السامرائي3938
31تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس صالح الدين سعودي دحام الدوري3943
11الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف عبدالرحمن عيه حميد الجبوري3944
6العلمكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زيد خضير مخلف العزاوي3949
11الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد راشد لطيف عطيه العبيدي3952
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس احمد عبدالواحد اسماعيل ا3954
12الدوركلية التربيه للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس ايوب احمد عبد الدوري3956
15الشرقاطالمعهد التقني الموصل ادبي/علميدبلومكاتب  ذكرمحمد جاسم محمد شهاب الجميلي3957
12الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عبدالعزيز مطر حمد الجبوري3962
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22العلمادابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف بهاء علي شدة الناصري3964
7بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرصالح احمد صالح دهش العبيدي3966
8بيجيكليه علوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء نواف عويد مصلح الجواري3968
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم محمد عبد خالد الجبوري3970
15الدورهندسة مدنيدبلومكاتب  ذكرانمار طه ياسين زهو الدوري3971
6الطوزالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر فخري مجيد رشيد البياتي3972
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرقيب اسود صالح حمادي القيسي3973
14سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة احمد ابراهيم محمود البدري3975
10سامراء0بدون شهادةحارس ثاني  ذكررياض احمد جاسم محمود النيساني3976
30الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم حالول علي الجبوري3978
25بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحمود جاسم خليل دخيل الجبوري3979
15العلمتربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل حمد علي محمود الجبوري3980
20العلمعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير صالح غضبان حمد الجبوري3981
12الطوزكليلة التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل عادل حسن اسماعيل .3982
23العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير طالب سلمان محمود الدليمي3983
10سامراء0بدون شهادةحارس ثاني  ذكرصالح جاسم محمود حسين النيساني3985
24الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف علي جاسم عبدهللا الجبوري3986
13بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة اياد صالح شبيب العزاوي3987
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان طاهر يحيى خلف الرملي3990
20تكريتمعهد اعداد المعلمينإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سعود خيرو عبدهللا الحسن3992
30بلدال يوجدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسماح عبد الحميد عطية خلف العزاوي3995
10الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سمير ابراهيم جاسم العزاوي3996
18الطوزال يوجداعداديةكاتب  ذكرهاوار بهروز محمد كريم الزندي3998
30تكريتمعهد اعداد معلمين إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد زيدان عايد محسن العزاوي3999
8بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس بهض خضر خلف القيسي4000
15الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مطشر محمد احمد الخزرجي4005
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنور طه عبود رجب الجبوري4007
20الدجيلرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا طالب كاظم حسن الحرباوي4008
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرايهاب اسماعيل صبح صحن الحمداني4011
13بيجيكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين علي سعيد خضير الجنابي4012
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام رجب سلطان صالح التكريتي4014
17تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا جمال عجاج مخلف العجيلي4015
25العلممعهد المعلمين المسائئ - تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ندا كليب عكال العبيدي4016
29تكريتمعهد اعداد المعلمينعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر صالح محي مصطفى االيوبي4017
22الشرقاطالهندسهكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالحكيم محمد عبدهللا محمد الرملي4019
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا حسين محمد القيسي4021
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25بيجيابتدائيةحرفي  أنثىعمر محمد مهيدي صالح الجبوري4023
25الضلوعيةكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررواد رداد خبصي بطاح الجبوري4024
24الطوزمعهد التقنية الشماليةإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىسهاد جمال يوسف علي البياتي4025
30الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنور محمد عبدهللا محيميد الجبوري4026
13الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمد عبدهللا فارس الخزرجي4028
20تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهويدا جابر شعبان حمد النقيب4030
12الطوزاصول  الدينلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى محمد مصطفى عزم البياتي4035
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحي عبد بالل حسناوي الصباحي4036
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبد محمد عبدهللا السامرائي4041
26تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرطه جواد كاظم جاسم المحمدي4042
20الشرقاطمعهد اشور المسائي المركزيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزمن امين عمر بكر العنزي4043
6سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عباس فاضل لطيف العباسي4047
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس باسم حمادي خضير التكريتي4049
17الضلوعيةكلية االمام األعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسدود جاسم محمد رضيمة الفراجي4050
6تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرزياد طارق مجيد هراط الجنابي4051
35تكريتكلية علوم الحاسبات والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر هشام طه محمد الدنيدل4052
12العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد بشير شعيب هجيج الجبوري4053
11بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان غائب مصطفى احمد الشمري4055
17الطوزمعهد تقني كركوكإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىنور عادل حسن اسماعيل البياتي4056
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمثنى اهالل عجاج دوري الجميلي4058
18الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسن نصيف جاسم النداوي4060
20الشرقاطكلية التربية الرياضية والبدنية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى سعود فيصل فرحان التكريتي4064
18سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مجيد رشيد حميد السامرائي4066
17الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرايهم مجول صبار احمد الجبوري4067
34سامراءكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ابراهيم خليل ابراهيم الدوري4073
25الدورالمكائن والمعداتنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرتيسير عبدالكريم عبدهللا عبدالكريم العبيدي4075
30سامراءمعهد سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكروفاء علي محمود خالص السامرائي4077
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحسن كريم ابراهيم جربوع الفراجي4078
40تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىفلایر مخلف صالح حمادي الفهداوي4081
20سامراء0إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىتماره محمد عباس لطيف البازي4091
24بيجيالتربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار يوسف خالد عايد التكريتي4098
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد سعد محمد عبد الجبوري4101
30قرى آمرليكلية تربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عدوان خلف علي 4102٠
7بيجيكلية التربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرداود امير حسين علي الطائي4103
25الضلوعيةكليه التربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها ابراهيم صالح علي الجبوري4104
17بلدكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد شاكر محمود احمد البوعلي4107
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25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدنان شعالن محمد مظهور العزاوي4108
25الدورابتدائيةموظف خدمة  ذكرجاسم قصي جاسم محمد الدوري4109
11بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمحمود نعمه خلف عبدهللا القيسي4111
17الدوراعدادية الوطن للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعباس فاضل عباس علي الدوري4112
12سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر عبود حسين حمد ال عباس4114
12العلمعلوم اسالمبهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد احمد خضر الحمداني4116
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنوفل حاجم خلف سعدون الجبوري4117
10الشرقاطبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد يونس عابد محمد الجبوري4119
20سامراءكلية االمام االعظم - سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبد المجيد احمد عبد القهار البازي4120
29االسحاقيثانوية النابغة الذبياني للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمولود صباح ناجي صايل اغضيب4122
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارا كمال داود سلمان المعاوي4125
15سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى احمد صالح حسين البو مهدي4126
20الطوزالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق قادر حسن محمد البياتي4127
23تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد غالب صالح صبحي الطائي4128
6تكريتكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا خلف عبدهللا عميره العزاوي4138
30تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى سامان صالح الدين محي الدين القزاز4139
6العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده سمير خلف احمد الجبوري4140
30تكريتمتوسطة هندسة مدنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد رافد احمد حسن الدوري4145
16بيجيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد درويش عجيل صالح القيسي4148
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين عبدهللا عليوي طعمة النيساني4150
25بيجيمعهد اعداد معلمات بيجي الصباحيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايات خليل ابراهيم علي الملحم4151
18الضلوعيةابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمران عادل جاسم مهدي الجواري4152
18الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهويش عبد محمد روضان الرملي4153
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى صادق حميد حسن العزاوي4158
15الشرقاطهندسة مدنيابتدائيةموظف خدمة  أنثىبشرى حسين صالح عبدالكريم الحمداني4163
23سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمؤيد مهدي صالح حسين العباسي4165
28ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسلطان نافع سالم الهي الشمري4167
25بلدمعهد الجواهري المركزي المسائيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرلطيف خلف لطيف خلف الجبوري4170
20بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارشد عجيل شيحان عصمي الجنابي4177
11بلدكلية التربية للعلوم األنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب بهجت جارهللا صالح األحبابي4180
30العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث ابراهيم مطلك صالح الجبوري4182
6الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم حميد رشيد حمد .4184
27تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عبداللطيف حازم لطيف الورد4185
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد ابراهيم رشيد عبد الحيالي4187
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17بلداالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىدعاء وميض حسن علي التميمي4189
25الضلوعيةتربية ابن رشدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح محمد عطيه العبيدي4194
20تكريتكلية التربية للعلوم للصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده ثائر حاتم احمد الناصري4195
11الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد محمد حسن الداودي4196
12بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير مازن سعدون عباس الحبابي4197
20الدورالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعز الدين عبد الرحيم حمد محمود النعيمي4200
14االسحاقي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود عبدالوهاب خليفه فرحان اطعيمه4201
7الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوزيره كامل طه يوسف الدوري4204
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررؤى عبدالحميد عبدالكريم نصيف البازي4206
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمنذر فيصل ابراهيم محمد الفراجي4207
7الدور التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان فرحان عجاج حسن العباسي4210
25تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه وليد رجب علوان التكريتي4211
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام خلف حمد عبدهللا جميلي4213
10الدورابتدائيةموظف خدمة  ذكرعمر حمدون شهاب حمد الدوري4216
14سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فارس محمد حسن /4219
17الطوزكلية القلم الجامعيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردلشاد احمد فتاح قادر الداودي4220
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي خلف علي حسين الجبوري4224
35سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكوثر فالح هادي شعيب الدراجي4228
29العلمثانوية القبس للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا محمود علي العبيدي4229
13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حميد فليح حسن 4232٠
12الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناريمان مثنى ابراهيم علوان الدوري4236
16الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام تعليم فاضل احمد الطائي4238
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا اسكندر حسن ياسين بانو4239
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرخيرهللا خلف عبدهللا حميد الجبوري4240
22االسحاقيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خميس حسن محمد شايع4243
14تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء اديب علي زيدان الناصري4244
25سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد خالد احمد اسماعيل السامرائي4245
19االسحاقيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه علي زيدان خلف اطعيمه4247
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررزكار حسين محمود احمد الداودي4249
19تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان فرج ارحيم ابراهيم البو موسى فرج4250
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحامد يونس عابد محمد الجبوري4252
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30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىميسم شفيق عبد جمعة البازي4253
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحازم سالم عبدهللا موسى اللهيبي4256
23سامراءتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعيم ظاهر جاسم حمادي القيسي4257
34تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه غسان عرب بكر التكريتي4259
20تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد خزعل احمد خيزران الكراعي4262
25سامراءاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاحمد مزهر محمود عباس العباسي4263
17الدورابتدائيةموظف خدمة  ذكرمحمود حسن علي لطيف الدوري4265
21الشرقاطكلية االداببكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراكرم عبدالستار احمد عصمان الجبوري4266
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمنسي عيسى سالم حمود الجبوري4268
21تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز زيدان خلف صالح الشعباني4269
20بيجي0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر عيد عبدهللا عيسى الجبوري4271
25بلدمعهد الجواهري /يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد صبار حسين علي االحبابي4272
18سامراءالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم عدنان محمد داود العباسي4273
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغانم ذياب حسن حمد البونيسان4274
35سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر ثابت سهيل عبد هللا السامرائي4275
15العلمالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى علي كردي حمود الجبوري4278
40سامراء/رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهنى رشيد مجيد خليل السامرائي4291
10الشرقاطاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعدنان درويش سليمان خلف الجبوري4292
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمد عطية جراد العكيدي4295
25سامراءمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىشهد حميد جاسم حميدي الدوري4296
12العلمالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثاني محمد صالح عنكود العبيدي4297
13الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان جميل خليل ابراهيم البياتي4299
20بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد أزبار حسن حسين الجبوري4305
11بلدمعهد فنونفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى باسم محمد عبد الربيعي4306
14الطوزكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي هزاع حمدي البياتي4307
12بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرخالد فرحان محمد علي القيسي4309
20بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينة خميس طه باييز الحديثي4311
12قرى آمرليكلية طوز خورماتو عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء اكرم محمد جاسم البياتي4312
35تكريتمعهد اعداد معلماترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنور صباح شاكر محمود الناصري4321
13العلمكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسجا اسماعيل حاذور علي العبيدي4324
25تكريتمعهد اعداد المعلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرارشد عامر محمد احمد الجاف4325
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20الدورالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده عدنان خالد محمد الكرطاني4332
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد نصيف خليل البياتي4333
25تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى عامر حمودي محمود العبيدي4334
25بيجيكلية التربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى محمود حماد صالح الجنابي4335
30تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا سالم حكمت محمد السامرائي4337
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين محمد مدهللا الدليمي4340
25سامراءدبلومكاتب  ذكرغسان اكريم محمود مهدي الدوري4341
22بلدكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى كريم حسين علي الحرباوي4342
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حميد احمد خليفه العضيماوي4344
25الشرقاطمدرسة بردى للبنينثالث متوسطحرفي اول  ذكراسماعيل سعد صبحي علي الجبوري4346
25تكريتمعهد المعلمينعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد فائر محمد هزاع الطائي4347
30بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربدر خليل محمد محيميد العبيدي4348
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسل عبد الودود يوسف يعقوب الجركجي4349
20سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعامر صالح مهدي احمد البواسود4350
20سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء فاضل محمد عباس العباسي4352
15الدوراعداديةكاتب  ذكرعمر منير محمد شهاب الدوري4353
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد عزيز حسن البياتي4359
20الدورمدرسة الضياء االبتدائيةابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا فاضل عباس علي الدوري4360
17تكريت كلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس قيس عبد هللا حسن الحيالي4361
20الدورالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف احمد سعيد حميد الدوري4363
6العلمالتربية البدينة وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عطية حمد حسين الجبوري4365
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمينا زاهد دحام مجول الناصري4366
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمعاذ صباح سعيد فرج الرفاعي4367
25سامراء0محاسبةاعداديةكاتب  أنثىسهى علي حميد حسون البازي4371
11بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خالد عبد محمد الجبوري4373
22سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم بدران شهاب احمد البدري4375
15الدوراالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ثابت نومان غنام الدوري4378
25سامراءحاسوباعداديةكاتب  ذكرقيصر محمود حسن يوسف السامرائي4381
15الشرقاطال يوجدابتدائيةحرفي  ذكرعمار سلطان حسين علي الجميلي4382
15تكريتالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىميادة حسن رشيد علي الطائي4383
35سامراءكلية اإلمام األعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله فاضل صالح محمد النيساني4384
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25تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء جميل سنودي بكر الطائي4385
13تكريتهندسة مدنياعداديةكاتب  ذكرنشوان خير هللا خطاب بكر الججو4386
28تكريتالمعهد التقنيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالرحمن طارق مجيد هراط الجنابي4389
17الشرقاطكلية التربية بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفجر فرحان محمد خلف الجبوري4392
24الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ستار عبدالجبار مصرع الشطراوي4394
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صفاء عبود عباس النيساني4397
33الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراسماعيل طه ياسين رجب العاني4398
15الضلوعيةكلية االداب إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سامي شمس علي الجبوري4399
15سامراءكليه التربيه إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ذاكر ثامر دحام النيساني4402
25الطوزقسم تربية طوز مدرسة عبدهللا بن الزبيرابتدائيةحارس ثاني  ذكرعماد اسمر حسين حمية البياتي4404
26تكريتمعهدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد قيس سامي ياسين التكريتي4408
13تكريت-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروليد خليل مزعل حمود العجيلي4416
23الطوزكلية تربيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامان انور حميد صالح الداودي4417
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد مظهر مربد يوسف الجبوري4419
20الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربراء انس ابراهيم حسين الجميلي4420
25بلدمعهدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسرسم جارهللا صالح محمد /4421
19تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان عواد محمد ججو العبيدي4424
38تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء غسان عرب بكر التكريتي4425
12تكريتتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء ابراهيم خليل عثمان البوبزون4429
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان محمد خميس ذاري العزاوي4430
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه حاتم نعمه جاسم الجبوري4432
10تكريتالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين حمود ادهم ذياب العزاوي4436
12الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء محمد مصطفى جاسم الفراجي4439
17العلماالداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض سفيان اسود حمود الجبوري4440
3ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىدنيا اياد علي سليمان الدليمي4441
30الضلوعيةمعهد بلد المركزيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعذية محمد احمد حمود الجواري4445
22الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجادهللا نجم حجي كنش اللهيبي4449
17الطوزكلية القلمرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم احمد علي توفيق البياتي4453
20تكريتالتربية البدنية وعلوم لرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنذير خضير رحيم محمد الدوري4454
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد محمود عبدهللا احمد الجميلي4459
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحازم شهد صالح محمد الجبوري4460
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7سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد دحام رجب ياسين العباسي4461
25سامراء/رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرزاحم عباس صالح خلف الدراجي4463
10بيجيابتدائيةحرفي  أنثىشيماء طه محمد لطيف الجبوري4465
25تكريتمعهد معلمات بيجي رياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساوه حسن علي حسن الخسارة4467
18تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيه عبدهللا يونس عبدهللا العبيدي4469
30الدور-لغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىعروبه جودي زيد خلف الدوري4474
10الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث مثنى ابراهيم علوان الدوري4481
15تكريتكلية االداراة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شالل رشيد عطية الغديري4487
10الدورمعهد معلمات الدور المساائيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه مانع خيرهللا علي الدوري4491
25بيجياليوجد اعداديةكاتب  ذكرمؤيد ابراهيم راوي فرج الجبوري4495
33بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد احسان علي رمضان الجبوري4496
30سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياسين طه عبد السامرائي4501
28سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايه عدي مهدي عباس السامرائي4505
21بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى هاني ابراهيم علي الحبابي4510
23سامراءاإلمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جاسم محمد حسن السالوي4511
15سامراءإسالميةاعداديةكاتب  أنثىوصال محمد سلمان علي السامرائي4512
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزهان سطوان مصلح دلف العزاوي4514
26سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سالم فرج ضايع البازي4515
20بلدكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عالء عبد الحسين مهدي البلداوي4517
27الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حسين خزعل عيسى الجبوري4519
14تكريتكليه التربيه للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه لفته سالم مصلح الحميري4521
21بلدكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام حامد صالح خلف العزاوي4525
13الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عبدهللا جواد جاسم الخزرجي4526
24الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشتاق محمود حمود سحل الفراجي4528
26سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الخالق باسم يحيى ياسين السامرائي4529
35الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد علي مصطفى متعب البياتي4533
23الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء علي يونس حسين الدوري4534
28الدوركلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مازن حميد جاسم الدوري4539
14بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء خليل ابراهيم خلف السبعاوي4540
25الضلوعية رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكريونس عبد علي طالب الجواري4541
30تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعهود مكي طه بكر العبيدي4543
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35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركامل حامد خلف محسن العزاوي4544
20الضلوعيةمعهد معلمين بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار صالح مهدي صالح الجواري4545
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى تركي مبرد عبود الجبوري4548
21الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس علي حسن سعيد هيجل4552
17الضلوعيةكليه االمامإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان جعفر مجبل كيف الخزرجي4553
20الشرقاطمدرسة عمان االبتدائية للبنينابتدائيةحرفي  ذكرزهير احمد صويلح عليوي الرملي4560
16بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام نصيف جاسم محمد الجبوري4564
35بيجياعدادية صناعة بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمد عايد حمادي الدليمي4566
22العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس الريم مزهر طه احمد الجبوري4569
25الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد عبدالرحمن نطاح حريش الجبوري4573
16بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرقيصر محمد هويش محمد الجبوري4574
30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحنين خميس محمود عباس الجنابي4575
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالهادي صالح محمد كبيسي الجبوري4577
28قرى آمرليتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها فاضل محمد زيدان البياتي4578
15بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم صخي اكريم زبار الجنابي4579
10العلمكهرباءاعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق حمد علي محمود الجبوري4580
13بيجيجامعة تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي فزع ضايع الحمداني4582
14االسحاقيالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عطا احمد عويد اغضيب4585
15الدورثانوية الوطن للبنين ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق عادل عبدالرزاق عبدالقادر التكريتي4587
22العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجوان محمد عباس محيميد الجبوري4588
29الطوزكلية االدراة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىتابان انور باهر حسين شيخان4589
18سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محي ياسين محمد البازي4590
29سامراء كلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان هاشم حميد كاظم الفراجي4591
25سامراء/ادبي/علميثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي محمد لفته محمد /4592
16الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رسول حماده عباس الحشماوي4594
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىژيان غريب علي محمد الداودي4595
30تكريتتربية بناتفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه صبار مصطفى عبدهللا الناصري4597
15الدوركلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند ساجر خضير خزعل العبيدي4600
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن سهام عبدالجبار حمد العبيدي4601
22الشرقاطكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصباح فرحان محمد خلف الجبوري4602
13تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهله سامي ضياف مرمي الدوري4604
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23سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغصون محيسن حسين احمد السالوي4605
10بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد مطلك صالح الحديثي4606
18سامراءاالتربيه سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره شفيق حميد طه 4607٠
9الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام حميد سالم محمد الجبوري4608
21بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث كمال مهدي صالح الجوعاني4611
11تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارا احمد جميل سنودي الطائي4613
15الدورمعهد اعداد المعلمات الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين حمود قاسم حمد الدوري4615
30االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح مهدي عزيز عدوان اعطيش4616
20سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى عيسى علي عبد البازي4617
9العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا مناع احمد مصلح العزاوي4620
21بلدكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر صالح علي محمد الجنابي4627
10الطوزكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار محمد حسين عبد البياتي4633
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل مطشر حمد فارس البياتي4638
21تكريتكلبة الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرالزبير حايف سالم جاسم الجبوري4639
20العلمالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد عبدهللا جاسم محيميد الجبوري4640
29االسحاقي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفل جاسم عبدهللا مجول المشايخي4642
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروج خليل حسين علوان الجواري4650
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نوفل صيهود كمون الفراجي4651
14بلدادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىزينب شاكر عبد االمير مهدي الطويلة4652
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران عدي لطوف فاضل السامرائي4653
16العلمالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم علي شهاب احمد اللهيبي4654
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنعمه عزيز خلف احمد الجبوري4655
17بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم خليل محمد علي الجبوري4657
12سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صادق احمد طه السامرائي4658
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرمروان كامل تلفاح مسلح -4659
11الضلوعيةكلية التربيه للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير لؤي علي محيميد الجبوري4660
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرطه ياسين طه ياسين الدوري4663
10بيجياعداديةكاتب  أنثىرنا عبدهللا حسين محمد القيسي4664
10الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان احمد سلمان صايل الخزرجي4666
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرقصي شالل عبدهللا سحاب الجبوري4672
30سامراءابتدائيةموظف خدمة  ذكرخليل ابراهيم احمد حسن العباسي4675



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

30تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي فاضل حسين علي التكريتي4678
6الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطيف لطيف كريم محمود الدوري4679
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوري حميد حسين خواف الطائي4681
21بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسالم رميض حمادي عميري الجبوري4683
40بيجيمعهد اعداد معلمات بيجي الصباحيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىصبا مراد حالب مطر الحديثي4685
15الشرقاطاالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرناظم ابراهيم علي محمد الرملي4686
15سامراء0ادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىمحمود عبد القادر جبار لطيف /4688
35الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمنى عادل عبداللطيف حميد الدوري4690
35سامراء/رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي حسين محمد عبدهللا السامرائي4691
15الدورالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء موفق ابراهيم حاجم نخيله4692
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدنيا خالد عباس بدع البازي4694
30تكريتمدرسة اجنادينابتدائيةحارس ثاني  ذكريونس سعد عبدالعزيز حسن العبيدي4695
5تكريتمولود مخلصابتدائيةموظف خدمة  ذكرفراس منير جاسم عبد الشنداح4698
17سامراءاالمام األعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحكم فارس ذياب احمد السامرائي4700
21سامراءاليوجدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا حميد احمد جاسم الدراجي4701
8بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعثمان اعبيد محمد بكر القيسي4704
16الطوزإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي كريم الداودي4705
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعزيز حسن محمد خضر الجبوري4706
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهند محمد فالح فياض الجنابي4707
25تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عبدهللا حسن حمد العجيلي4708
30قرى آمرلي/إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان رعب هارون حميد العزاوي4709
24سامراءكلية تربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلنده زبن حبيب احمد العباسي4713
19الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء كريم سليمان محمد الجبوري4714
33سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه حسين علي حمد البوعباس4718
35الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر غانم فتحي حسين الطائي4719
25قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرنا سليمان مردان علي البياتي4728
13تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند مقبل محمد جمعة الحديثي4729
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبود عطيه صالح الجبوري4731
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكردلشاد ازاد محمد صالح حسين الداودي4732
20الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس علي يونس حسين الدوري4733
16الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسماعيل احمد حمد اسماعيل العبيدي4736
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7بيجياعداديةكاتب  أنثىميعاد حامد رجب عيث القيسي4738
13بيجياعداديةكاتب  ذكرسامر حسين حسن صالح القيسي4739
15العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجاسم خليل ابراهيم شالش جبوري4740
28االسحاقيمعهد اعداد المعلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعباس منصور محمد حمد شايع4747
20الضلوعيةهندسة مدنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعالء شاكر حسين كناص الفراجي4752
20بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى مدين خلف سليم القيسي4753
30تكريتمعهد النور إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا نجاح علي حسين العبدلي4754
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء احمد حسن عكاب الدراجي4755
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرموفق شيت حمد حسين الجبوري4756
35الشرقاطبالرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان قاسم هاشم محمود العبادي4761
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرياسر خضير محمد علي الجبوري4764
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىجميلة حامد محمود عبدهللا الرملي4765
20الضلوعيةابتدائيةحارس ثاني  ذكرفيصل غازي مهدي صالح العبيدي4766
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناصر مزهر مرهج مشعل العبدول4767
28الدورجامعة تكريت إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه خيرهللا محمد جاسم الدوري4769
13االسحاقيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر سعد سحاب حسن ــ4770
7الشرقاطكلية التربية الحويجةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأثير محمد سلطان سعيد الجبوري4773
12تكريتفرع الصناعيكهرباءاعداديةكاتب  ذكرسرمد محمد خورشيد غريب البياتي4774
20الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايثار صبري عمر خطاب العبيدي4775
6بيجيالهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرغالب مطر حماد موسى الجبوري4776
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرياسين عبدهللا احمد محيميد الجبوري4777
7الدجيل/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمار ياسر حسين عاني الشمري4778
20الدور-رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهبه جودي زيد خلف الدوري4779
17الطوزالجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني حويجةادبي/علميدبلومكاتب  أنثىنضال شكور محمود عاشور الحمداني4780
17سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد كامل عباس عبدهللا البازي4781
27بيجيكلية الترية علوم انسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام نصيف جاسم محمد الجبوري4782
21الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شاكر محمود احمد البياتي4783
25بيجيكلية التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج حمد عويد مصلح الجواري4785
30سامراء كلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء جسام حميد كاظم الفراجي4787
25العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرقحطان دحام كواد عجاج العزواي4791
10بيجيكلية التربية للعلوم لصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا عامر عبدالجبار رشيد الناصري4793
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7بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا خالد خلف مهدي المزروعي4794
19بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرموفق جمعه رحيم حبيب النمراوي4795
20الشرقاطمتوسطة صقر قريش للبنينثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار ابراهيم علي مراد النعيمي4797
12الشرقاطالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان جاسم محمد شهاب الجميلي4801
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عباس طعمه صادق البياتي4803
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىطيبة حسن حسين عبد الحسن الحرباوي4804
6تكريتادارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرقاسم سامي ضياف مرمي الدوري4805
25تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سعد ضامن روكان الخشماني4807
10سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمهند عبدالرحمن حمودي حسين الحمد4811
32تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شهاب احمد خلف القره غولي4812
23العلممعهدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرهيثم سحاذة سوعان مصلح العزاوي4814
8بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالسالم محمد صالح القيسي4815
27بيجيكلية ادارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج احمد حمود غريب الجنابي4818
13سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكريوسف محمود ياسين حسين الويسي4819
20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجالل نايف حاسم الفراجي الفراجي4820
30العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها فارس محمد جبر الجبوري4821
15الضلوعيةكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنتظر صالح احمد حسن الجبوري4826
35سامراء/إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرلؤي جاسم مجيد حميد الدراجي4829
22الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرهان احمد سلمان صايل الخزرجي4830
17قرى آمرليالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نقي فارس زين العابدين البياتي4833
8بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزيد ثامر محمد طويسان الجنابي4834
23االسحاقيكلية اللغة العربية / سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله يوسف عبدهللا حسين شايع4835
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكررائد صالح كواد راهي /4838
20تكريتالتربية الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعدون يونس محمد المهيدي4839
19االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهره بدري حسين عكيل اجباري4841
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكروسام جمعه حسين عبدهللا الجبوري4845
15الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس كامل عباس حسن الجميلي4846
25تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد العزيز حسن مهيري الدوري4850
13تكريتكلية التربية للبناتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه صباح هاشم غني الصميدعي4851
10الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرصباح زيدان خلف غضبان الجبووري4853
11سامراءكلية تربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طارق حسين فرج السامرائي4854
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25تكريتاالداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحارث مزاحم مهدي ابراهيم الدوري4855
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفى مولود موسى حمودي التكريتي4857
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايات عباس فائق يحيى الخفاجي4860
20الضلوعيةمعهد االمين العداد المعلمين رياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفضيله رجب عبد حسين الجواري4864
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله عبد الحميد كاظم ياسين السامرائي4866
6تكريتكليه التربيه والعلوم البدنيه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مثنى فاضل عزيز الخشماني4869
15الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهوشيار كريم رشيد عزيز الداودي4870
10سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل فرحان محمد حمادي /4871
20تكريتابتدائية هندسة مدنيابتدائيةحرفي  أنثىياسين حسين احمد حنضل العجيلي4875
12بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكركنعان عطية صالح خلف الجبوري4878
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسراب صالح محمد سبع الحمداني4880
8الشرقاطالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرذاكر زيدان خليف عيسى الجبوري4881
10بيجياعداديةكاتب  ذكرحمزه شاكر محمود رجب القيسي4882
23العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير اسماعيل ابراهيم حسين الجميلي4883
20الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربيات احمد خلف ظاهر الجبوري4888
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد عباوي سليمان البياتي4892
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى رياض سعود صالح السامرائي4893
7الدورثانوية الدور المسائية المختلطةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عدي اسعد طه الدوري4894
12بيجيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعمر احمد عبيد سلطان القيسي4895
25بلدكليه الشريعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام لطيف محمود عمير الفراجي4896
20الدورثانوية االعشى المختلطهبستنةاعداديةكاتب  ذكرعمر صائب صالح محمد الدوري4897
17الدوركلية القلم الجامعة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمران محمود رشيد حسين المرسومي4904
25الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكردانيال ادريس مسلط ناصر القيسي4911
16تكريتعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان فوزي محمد معيوف العبيدي4913
15الضلوعيةكلية الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام صالح مهدي علي الجوادي4914
25الدور-إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسندس جاسم محمد زهو الدوري4915
25تكريتكلية التربية بنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء عبدالرحمن حمزة محمد الحياني4918
17تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم احمد علي جاسم الشادي4919
35تكريتمعهد اعداد معلمين تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد قدوري خطاب عمر التكريتي4922
24الدورمعهد معلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عبدالسالم سهيل نجم الموسوي4923
10بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين ذياب احمد سليم الجبوري4924
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6الطوزكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي ياغمور اسماعيل حسن 4925٠
15العلمكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حاتم شهاب احمد االسودي4926
6بيجيالهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمران حسن اسود ظفير الدليمي4927
29العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسفيان ماهر جاسم حمد الجبوري4928
18العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان ماهر خلف محمد الجبوري4929
13بلدكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران محمد عبد الصاحب ذياب اسماعيل4933
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعيد راضي محمود حمدان البوحمود4934
11بيجياليوجداعداديةكاتب  ذكراحمد حمد ثلج محمد الجبوري4937
22سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد ستار ابراهيم احمد النيساني4938
28سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسجى عبدهللا محمود محمد العباسي4939
15سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خالد احمد صالح البازي4946
28الطوزكلية الغلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نجيب رفعت سليمان البياتي4948
12بلدكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاسم مجيد محمد العزاوي4949
20الدورمدرسة الراصد االبتدائيةابتدائيةحرفي  ذكرواثق عطا اسماعيل محمود الدوري4952
30بلد0عربيدبلوممعلم خامس  ذكرصباح مهدي صالح جاسم الحشماوي4953
20ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفواز سليمان معيوف حسن الشمري4954
20تكريتكليه التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهر عزام جمعه خضر الدوري4961
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرعمر نصير محمود امين الدوري4970
12الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى ابراهيم احمد عبدهللا الجبوري4971
25الدوركلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبتول منصور زعيان احمد الدوري4972
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء وائل عبدهللا موسى الناصري4974
27سامراءجامعة سامراء جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج مصطفى مجيد مصطفى اللبوسود4976
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول طه شهاب احمد الحديثي4978
18سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالحمزة مظهر محمد الفريج4979
25بلدال يوجدابتدائيةحرفي  ذكراثير حامد صالح خلف العزاوي4984
40بيجيابتدائيةموظف خدمة  أنثىهند احمد حسين جاسم البجاري4988
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد ابراهيم جاسم صالح السامرائي4993
15الضلوعيةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند جاسم خلف عوده الجبوري4994
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىايناس صالح كواد راهي /4996
18العلمكلية التربية للبناتتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور زيدان خلف جاسم النعيمي4997
14العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة طارق فرج عباس الجبوري4998
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15بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرياسين طه داود محمد القيسي5001
22العلمكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتظار عيسى عبدهللا حسين الجميلي5003
12الضلوعيةكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عمار حاتم مطلك العبيدي5005
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسين علي رمضان حسن الجبوري5006
5بيجيابتدائية حي المصافيابتدائيةموظف خدمة  ذكرعلي رجب موسى سجل القيسي5008
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صفر سلطان محمد القيسي5009
12الضلوعيةكلية التربة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم سعيد غثوان حمد العبيدي5010
14تكريتكلية تربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون بدر احميد محمود المحمود5014
19تكريتمعهد إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى موفق محمد لطيف الدوري5016
18بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر نايف احمد محجوب القيسي5019
25الدورالخارجيونبستنةاعداديةكاتب  ذكراحمد مقصود جاسم محمد الدوري5020
17العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىهبه علي عطيه بكر الجبوري5026
17الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرجزاع محمد عبيد جزاع المنديل5030
26الدورخارجيابتدائيةحرفي  ذكرمؤيد عطا اسماعيل محمود الدوري5033
24الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب احمد يوسف حسن البياتي5037
11الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميراج تركي علي نجم االحبابي5038
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمار سعيد فضل مخلف الدليمي5039
35تكريتمعهد اعداد معلمات بيجي الصباحيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىريم عزام فهد دهش الكراعي5040
13الدورعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عالء رشاد وجيه الدوري5044
11سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد موفق احمد جاسم النيساني5046
16سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام جاسم خضير عباس البو نيسان5048
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح عايد عزالدين قنديل اعذي5052
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرطيب خلف صالح خليف الجبوري5053
12بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيدة عامر عبدالجبار رشيد التكريتي5056
22العلماالداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام مظهر سلطان عبد العزاوي5061
21تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فالح عبد عباس الجبوري5064
35تكريتعلوم اسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون صايل محمود حسين العباسي5067
11الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد انور احمد نجم الرملي5068
28الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام سعيد محمد غفور البياتي5070
30بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوالء خالد مدهللا حاجم الجبوري5071
12سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عدي لطوف فاضل السامرائي5072
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21الدجيلمعهد الفنون الجميلهفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عامر حسن بديوي الرماحي5074
10الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه ابراهيم احمد عبدهللا الجبوري5075
15الشرقاطكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه محمود خلف عويد الجميلي5076
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فاضل عباس امين الدوري5078
13بيجياعداديةكاتب  ذكرمهدي صالح محمد حسين القيسي5079
25سامراءالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهله محمود عباس محمد الرحماني5080
23سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فارس محمد حسن /5081
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبد الصمد تفاح طعمة القلعاوي5082
7سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىمريم فاضل حسين خضير العشعوشي5088
25سامراء0ابتدائيةحرفي  ذكرعلي ماهر اسماعيل خلف -5090
12الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق جميل عطيه صلفيج الشمري5091
8بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرغزوان عبد رحيم حبيب الدليمي5099
25العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد اسعد سكران احمد الطائي5100
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم مؤيد ابراهيم بكر ال يوجد5101
20بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسن عبدهللا محمد خضر الجبوري5104
18سامراءكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمود عواد علي البوباز5111
27الشرقاطثانوية الحورية المسائيةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاالء محمد عيسى جمعة الدليمي5112
33تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه اياد يونس محمود الحشماني5113
30بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىزهراء مظهر سالم محمد الجنابي5115
35تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمعالي صالح خلف سلمان المنتفكي5121
6الشرقاطالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين ابراهيم عبداللطيف حسين الجبوري5122
13تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال ضامن سعيد حميد الدوري5125
25الشرقاطكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالسالم حسن محمد الجميلي5126
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى ماهر نعمان محمود السامرائي5129
19الطوزعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان قاسم اكبر محمد قره5132
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه وليد حماده عبد الجبوري5133
40تكريتمعهد اعدادية المعلماتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء احمد كاظم مصطفى الفياضي5134
35تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىصفا احمد عبدالقادر محمد الدنيدل5139
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسعد عبدالنبي ابراهيم علي السامرائي5143
30العلممعهد معلمين إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراياد خلف جاسم محمد الجبوري5146
24سامراءكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى خالد جهاد حسن العزاوي5147
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7الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا سعد كاظم رحيم الدوري5148
29تكريتكلية االداب عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىفرح جاسم محمد حسين التميمي5149
12تكريتعلوم كيمياءكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرحمزه غسان حسين علي الجبوري5151
28الدورمعهد معلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهدى عبدالسالم سهيل نجم الموسوي5152
14الدجيلاالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد جاسم محمد حسين خسرجي5153
24بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصباح خلف جاسم عبد الجبوري5155
20بيجيكلية التربة قسم اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه خزعل جغيف مجول ال هزاع5156
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىازهار علي ساقي نوري البياتي5157
13الشرقاطالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نواف ابراهيم مصطفى اللهيبي5158
27الدورتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين قيصر ابراهيم علوان الدوري5162
35سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد بدر حسين علي5163
25الطوزكلية التربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشادان صالح علي عمر الداودي5166
19تكريت-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود شاكر محمود احمد العظيماوي5169
20بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي سعد اسماعيل حسين الجبوري5172
40سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهناء محمد بدر عبد البدري5173
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد لفته حسن خلف العزي5175
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكرياسر عامر احميد علي الجبوري5177
25سامراءالتربية ابن رشدعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلبيد خالد احمد صالح البازي5180
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد عباس حسين سعيد االحبابي5181
28الضلوعيةكاري وري للعلوم واالداب علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسامي علي سلمان خلف الجبوري5182
21سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا حميد احمد عبدهللا الجبوري5185
25الدور-إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه عبدهللا خليل عبدالرحمن الدوري5187
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرويده عدنان نوفان حسين العبيدي5190
15تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد رضا حسين الحمداني5194
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم هاتف محمد ابراهيم الزبيدي5196
22تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغيث حسن محمد محمود الطربولي5199
12االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صالح محمد حسين اطعيمه5200
11العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مجبل محسن محيميد العبيدي5201
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىملوك حميد رشيد خلف العزاوي5202
30تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبة احمد ضامن محمد الناصري5207
15سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد سالم حميد محمد السامرائي5208
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16سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهجران عبدالرحمن سطم سالم العزاوي5210
25الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالرحمن محمد غفور البياتي5211
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه محمود حبيب احمد 5212٠
16بيجيكلية تربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه مزهر محسن هجرس الكعود5213
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكوثر كامل عباس صالح العاصي5216
6سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتاده عبد الرحمن عبد هللا احمد العباسي5217
20الدجيل/هندسة مدنيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي مشعان محمود احمد التميمي5218
12بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره محمد حمادي بدوي الجنابي5219
15الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء نوري قادر صالح البياتي5222
25سامراءمعهد اعداد معلمات تكريت الصباحيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنبأ صبار حسين حمد الطائي5224
18سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا يوسف عبدهللا محمود السامرائي5225
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامينه غانم كامل محمود /5228
2بيجياعداديةكاتب  ذكرحاتم محمد خلف محمد جبوري5229
23الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد حسن عمر البياتي5230
30سامراءمعهد اعداد المعلمين المسائي في سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ماهر نعمان محمود السامرائي5231
20بيجيهندسة مدنيابتدائيةحرفي  ذكرنمير حسن اسماعيل حميد الجواري5233
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار ابراهيم داود سلمان الجعفري5234
18بيجيابتدائيةحرفي  ذكرشهاب حاجم سلطان حسن الجبوري5237
27الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراژين رشاد رضا علي الداودي5242
25سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسعد محمد عباس مطر السامرائي5243
13تكريتاليوجداعداديةكاتب  ذكرعلي طالل حكمت محمد سامرائي5245
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي جميل خضر شكر البياتي5248
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي عباس عمر موسى القيسي5255
22تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء جاسم محمد حمدي الزبيدي5257
28الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد عباس صالح احمد البياتي5258
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرخلدون وليد نصيف جاسم التكريتي5259
15الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبدالرزاق طه حسين الدوري5260
7بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء قابل هويسان متعب الجنابي5265
20بلدكلية الزراعة بستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكراحمد خضير حسين احمد العزاوي5267
22تكريتكلية التربية للنبات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهنده محمود ابراهيم محمود البومطشر5270
20الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء ناجح علوان محمد الجبوري5272
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17الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشويش لفته مخلف موسى العبيدي5276
10الشرقاطتربيه اساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفواز سليمان ضاهر حسن الجبوري5277
20بيجيمعهد اعداد المعلمات بيجي الصباحيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوزان توفيق يحيى ايوب العبيدي5280
18الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق يونس عبدهللا محمد المنديل5282
30الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصعب حديد خضر ناصر الجبوري5284
10سامراءكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاضل حسين خضير العشعوشي5288
15بيجيبالبدون شهادةحرفي  أنثىشروق عبدالرزاق جدعان ذياب العجيلي5289
17بيجيادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عكله حسين عبدهللا الجبوري5290
19العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد سعيد حمد فارس الجبوري5292
7الضلوعيةكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرستار جبار حسين مصلح الجبوري5293
25تكريتكلية التربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسمه جاسم محمد حميد العبيدي5295
20تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان عبد شكر محمود الطربولي5296
16الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي كريم الداودي5297
13الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب بدو حمد حسين الجبوري5299
15تكريتهندسة مدنيابتدائيةحارس ثاني  ذكرروكان حاتم نجم زيدان ال يوجد5302
25الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي فرحان مظهور حمد الجبوري5303
20سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم صبحي وسمي محمد ال رزوقي5310
34تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعال قصي علي حسن الخزرجي5312
20بيجيابتدائيةموظف خدمة  ذكرحسام حامد رجب عيث القيسي5314
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد صالح حسين الجبوري5315
30االسحاقي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررابح علي جياد فراس المجمعي5320
10االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء حميد علولن خاطر اطعيمه5321
25تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبدالسالم صابر عبدالعزيز الرفاعي5322
35بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر حسين علي يعقوب القيسي5323
13سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشراق غانم كامل محمود /5325
20االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان محيسن جعفر محسن شايع5326
13الدوركلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلفتة علي مهدي حسن الدوري5332
20العلمكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن مزهر محمد حسن الدوري5334
28سامراءمعهد اعداد المعلماتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى وفيق ابراهيم صالح البازي5335
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرفتحي لطيف جاسم محمد االحبابي5336
30تكريتتربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى طالب احمد خليفه الناصري5337
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33سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال عالء شهاب احمد السامرائي5338
11الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد اسماعيل عطيه الجبوري5340
15سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عامر عالن محمود البومهدي5341
13تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي صباح سهيل نجم العبيدي5343
21تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه بحر محمود عبود الجبوري5349
15الدجيل0ابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان عباس خلف حسين التميمي5350
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف خضير صالح البوهادي5355
25بيجياالقتصاد والعلوم االداريةمالية ومصرفيةماجستيرمحاسب  ذكررافع عبد حنيت محمد الجبوري5356
14تكريتالتربية البدنية و علوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمظر علي احمد خليفه الناصري5358
30الضلوعيةكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان سطام خضر عبدهللا الجبوري5360
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء قاسم عبدهللا رشيد الداودي5361
27الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد زيدان خلف جوير الجبوري5367
25الشرقاطابتدائيةموظف خدمة  ذكراركان عزالدين محمد محسن الجبوري5368
18الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصقر عبد هللا احمد عبوش العزي5369
16الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جاسم محمد احمد الصباحي5371
30الدورثانوية االعشى المختلطةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى شامل حسين محمد -5372
17تكريتكلية التربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء عايد صالح يوسف الدوري5373
12تكريتكلية التربية البدنية والعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحمزه علي خليل ابراهيم -5374
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد سهيل معروف صالح الحنظل5375
30سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان توفيق عواد خلف العباسي5384
12الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عدنان عمر علي الدوري5396
25تكريتمعهد المعلمين رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا عبدالقادر رزوقي شعبان التكريتي5397
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا سعد خزعل حسين النيساني5399
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمامون خزعل محمد خلف الحبابي5401
20بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا قاسم مهدي علي الحرباوي5407
30سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمالك صبار عبد علي العروه5409
28العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعماد عبدهللا رجب صالح الحمداني5410
23تكريتمعهد معلمات لغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاية نعمان ياسين مهدي الناصري5411
30االسحاقي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد احميد محمد حسين اطعيمه5415
21الضلوعيةكلية االثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء جبار علوان محمد الفراجي5417
12الشرقاطكلية التراث الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابرار صباح حجاب جاسم الجبوري5419
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22الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا هيثم مصطفى خليل البياتي5420
25الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا جارهللا محمد كاظم -5429
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي نجم عبد رحيم النمراوي5432
15سامراءالتجارةإدارة اعمالماجستيرمدرس ثالث  ذكراوس ثائر ابراهيم احمد البيطار5434
26سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه كامل عباس عبدهللا البازي5435
15تكريت/ثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد مهدي صالح مرمي الدوري5437
10تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل بديع عارف عزت االمين5440
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكرباسم عدنان صبار علي القيسي5442
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي حسين اسماعيل عبدهللا القيسي5444
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا اسماعيل زيدان خلف القيسي5446
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد الوهاب عليوي خليفه حمد الجبوري5448
25سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  أنثىسندس محمود علي حمد العيساوي5449
20بيجيكليه التربيه للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح رشيد شده غربي الطائي5455
15بيجيابتدائيةموظف خدمة  أنثىمروى ثامر ضيدان اسماعيل المولى5459
16االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس فائق حسين حمد اطعيمه5462
20الشرقاطعدادية الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريعقوب يوسف خلف عكله الجبوري5463
22تكريتعلومعلوم حياةدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىشيماء منشد مرشد عطيه العبيدي5465
22سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فرحان خلف محمد البوهادي5468
15تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد سعيد جبر محمد الدليمي5469
25العلم-ثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد خلف جاسم محمد الجبوري5471
19الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىبشرى جميل خضر شكر البياتي5474
7قرى آمرلي هندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرغسان عبدالخالق مدحت فتاح البياتي5477
22سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبداللطيف عبيد عواد العباسي5480
20تكريتالحقةققانونماجستيرقانوني  ذكرعمر سحاب عايد يوسف العجيلي5482
20الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر شاكر حمود جاسم الدوري5487
20تكريتمعهد اعداد المعلمين الكرخ الصباحيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد طالب احمد شوكان الشمري5488
9بلدادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىغصون لطيف جاسم محمد الغريري5494
24سامراءكلية االثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة فارس صبري حبيب السامرائي5495
15بيجياليوجدبدون شهادةحارس ثاني  ذكرابراهيم علي خلف خليفه الجبوري5496
40سامراءمعهد معلماتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروى تحرير صالح محمد النيساني5500
25الدجيل/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد محمود مهدي موسى العكيلي5501
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35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغفران محمد جاسم حمادي الجنابي5503
25االسحاقي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد حميد محمد حسين اطعيمه5506
6الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد رشيد حميد امين الدوري5509
27الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نواف احمد حمادي الجبوري5511
20تكريتالتربيه للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم نصيف شاكر عبدهللا العنزي5512
10تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان عادل محمد حمد الدليمي5517
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمثنى حسين جاسم محمد الفرج5518
16الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه نجم عبدهللا محمد الدوري5519
23سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرازهر محمود حمادي مصطفى /5521
31سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى عبدالعظيم نصيف جاسم االسودي5522
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا خزعل الطيف صالح المليس5523
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام عباس صالح احمد البياتي5526
16العلمكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  أنثىشهد عدنان مرعي محسن العبيدي5527
24بلدمعهد اعداد المعلمات بلد عربيدبلوممعلم خامس  أنثىسلوى بدري جاسم علي الحبابي5530
16الدورالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس ضامن فرحان فاضل الدوري5532
17سامراءكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلطيف محمد خلف حمد البو اسود5534
25الطوزالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبد الكريم حسين محمود البياتي5535
22بيجيكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى منادي حميد احمد الصميدعي5538
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمياسه شامل عبدالعزيز شاكر عبدهللا5541
28سامراء/رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان ابراهيم جاسم صالح السامرائي5543
30سامراء0رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاله فؤاد علي خلف المدلل العباسي5552
17الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرانمار عبد الرزاق عبدهللا حمود اللهيبي5553
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخلود مطشر احمد لطوف الطالبي5555
13الضلوعيةكليه االمام االعضم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نوفان علي ارظيمه الفراجي5557
30بيجيمعهد اعداد المعلمينإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى سهيل نجم عبدهللا الشمري5561
30تكريتمعهد اعدادية المعلماترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء عبدالقادر زينو احمد الناصري5562
25الشرقاطمعهد معلمين الشرقاط المسائيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبد الواحد معيوف اعبيد جراد العكيدي5563
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرطالل عزواي شريف شويش التكريتي5565
5سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عيسى علي عبد البو باز5567
11سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فارس صبري حبيب السامرائي5568
15بيجيابتدائيةموظف خدمة  ذكرعالء ثامر ضيدان اسماعيل المولى5569
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25الدور-ابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسين اسعد ياسين اسعد الداني5570
15تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةماجستيرمحاسب  أنثىلبنى ليث اسماعيل جاسم التكريتي5571
25الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا يوسف فاضل صالح البياتي5573
15الدورمدرسة طولكرم االبتدائيةابتدائيةحرفي  ذكرعمار مصطفى سعدون محمد الدوري5577
10بيجيكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر ودعي عمر فدعم الطائي5580
10سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث احمد حسين محميد السامرائي5583
20الدورمهعدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاعتدال خالد طه خضر الدوري5585
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند خليل ابراهيم سلمان الكيم5589
12الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسامه اكرم طه ياسين الدوري5590
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر محمد خليف عبدهللا القيسي5591
17بلدكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة علي صالح مهدي الغريري5592
14تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر اسماعيل نافع يوسف التكريتي5595
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصباح حسين سبع حمود الجواري5601
7بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد جاسم محمد خلف النمراوي5604
25سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد اكرم علوان احمد العاصي5605
14سامراءثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاسماء عزوز احمد مهدي البوهادي5607
5الدور-هندسة مدنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرابراهيم سمير خليل علي الدوري5609
22الضلوعيةكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد جمال محمد حسين الفراجي5610
40الضلوعيةمعهد اعداد المعلمينإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدلية كريم حسين علي الجواري5611
8بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرزيد حمد اسماعيل عبدهللا ال يوجد5614
18بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرايمن فاروق لطس صالح الجبوري5617
22الدجيلكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن عباس حسن الموسوي5618
32الشرقاطمعهد اعداد المعلمين الصباحيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند مرعي حسن محمد الجبوري5623
16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام باسل اصليفج محمود الناصري5626
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد تاج الدين ماجد حميد محمد السامرائي5633
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث بهاء فرحان حسن الدوري5635
9تكريتالتربية لعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف لطيف عبد علي الصميدعي5636
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرناطق فياض ابراهيم عبيد الجبوري5637
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم محمد حسين ابراهيم5638
25بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسفيان محمد احمد ابراهيم العقيلي5642
40الدجيلكليه االداب /قسم اللغه العربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد منصور خليل عباس النعيمي5650
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39بيجيمعهد معلمات بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا سعيد حماد حمادي الجنابي5657
9سامراءالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عبدالعزيز يحيى احمد العزوز5658
8العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد صالح محمد مصطفى السالمي5661
15سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس محمود حسن يوسف السامرائي5663
14تكريتادارة واقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قحطان مجيد فرحان الدوري5667
20بيجيكلية التربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد حسن فدعم الطائي5668
40الدجيل*رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد منهال عباس حسين العنزي5669
20تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه احمد دحام عبد الشنداح5670
10تكريتاليوجداعداديةكاتب  ذكرسيف نزال محمد احمد الجبوري5672
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجاسم احمد خضر احمد الجبوري5678
10سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم عامر عالن محمود البومهدي5679
7سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خالد يحيى محمود العباسي5680
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرزياد يوسف احمد خلف الجبوري5683
6الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قيصر ابراهيم علوان الدوري5684
17تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم عبدالقادر زينو احمد الناصري5686
10ديوان المديرية-محاسبةدبلومكاتب  ذكربراق سمير خليل علي الدوري5687
18تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرليث صباح نوري رجب العباسي5688
7تكريتكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان فارس ماهر الناصري5689
7الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسند مصعب روكان احمد الدوري5695
23تكريتكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رعد اصليفج محمود الناصري5696
27سامراءكلية األمام االعظم الجامعة - سامراءإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىآيات رعد جمال عبدالرزاق السامرائي5704
12بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرصدام حسين سبع حمود الجواري5714
15بيجياليوجد اعداديةكاتب  ذكرخليل ابراهيم جادهللا سلطان الجبوري5717
15سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود ابراهيم الطيف احمد العنود5720
20سامراء-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعدنان خلف علي خلف الحامدي5724
25سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد شاكر محمود مصلح البو اسود5727
21سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب سعد حميد عباس البدري5729
20بيجيالتربية للبناتاجتماعياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىاحالم مزهر عليوي عيث القيسي5733
22الطوزكلية االذابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد مجبل حسن علي البياتي5734
30تكريت-رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعلي هاتف محمد ابراهيم الزبيدي5735
19تكريتكلية التربية للعوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى لطيف عبد علي الصميدعي5736
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21بيجيكلية زراعهاقتصادماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد علي حمد ظاهر الجميلي5738
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح حدوشه خلف الجبوري5741
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة اسماعيل عبد الرزاق خلف السامرائي5742
15بيجيال يوجداعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد حماد حمادي الجنابي5743
30تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه ذياب احمد خلف القره غولي5745
30سامراءمعهد اعداد المعلمات سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء سعد خزعل حسين النيساني5746
35سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىامل احمد فهد خلف سالمي5748
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرنافع اسماعيل نافع يوسف التكريتي5749
25سامراءاالداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلؤي محمد علي حمد محمد العيساوي5752
25الدورمهد التقني محاسبةدبلومكاتب  أنثىمها عبدالرحمن كامل مجيد الدوري5754
30الطوزكليه الدعوة وأصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد محمود كريم ادهم البياتي5759
20بيجي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم جاسم ابراهيم احمد الجبوري5760
15بيجيهندسة مدنيثالث متوسطحارس اول  ذكرسادان عواد نواف مطلق الجواري5765
17الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام اسماعيل احمد شكر الدوري5767
30بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرانمار لبيب حسن خلف القيسي5769
13سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن رعد عبدهللا خلف الدراجي5770
8تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمهيمن عوف عبدالرحمن محمود التكريتي5775
27سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عماد فليح حسن السامرائي5778
25بيجيابتدائيةموظف خدمة  أنثىاحالم حسين سبح حمود الجواري5779
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور ثابت مطلك محمد البازي5780
20الدجيلالتربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررسول منهال عباس حسين العنزي5782
10سامراء0بدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد كريم محمود صالح الصاليان5783
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريه يونس يوسف صالح الداودي5785
14الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس عبدالقادر محمود غدير الجميلي5788
10سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن سلمان صالح العباسي5789
23بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء لؤي قاسم صبري الناصري5791
17بيجيكلية التربيه للعلوم والصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا داود مصطفى حمد الناصري5796
6سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضير عبدالحق خضير عبدالرزاق السامرائي5797
20بيجيابتدائيةموظف خدمة  ذكرابراهيم فهد عباس حمد الجميلي5798
22الدورالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ناظم محمد خلف العيساوي5799
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى رجب حدوشه خلف الجبوري5800
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20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة حميد احمد جاسم الدراجي5801
20سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا ثامر عالن محمود البومهدي5803
18تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد نعمان عباس علوان الوزني5805
11العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف الدين كوان حميد علي الجبوري5806
11الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عالء حسين يوسف الجبوري5807
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد قاسم احمد البياتي5811
27سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حمد محمود مهدي /5814
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريونس اسماعيل احمد عكله الدليمي5815
20الطوزكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن عاصي نامق عبدهللا الدلوي5817
25سامراء0رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرضياء الدين جنيد احمد صالح الشهرلي5818
16الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ناظم عبد داود الدوري5820
6الدورالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم زمان ياسين شهاب الدوري5821
25الشرقاطثالث متوسطحرفي  ذكردلشاد فرحان موسى عبدهللا الجبوري5822
12سامراءحاسوبدبلومكاتب  ذكرعمار محمد مهدي صالح السامرائي5823
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد حمد كريم حميد العزاوي5825
13تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان خلف عكلة حمدان الجبوري5826
15الدوراالدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرانمار محمد مولود عطا الدوري5832
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب شاكر محمود عبود السامرائي5833
15بيجيال يوجداعداديةكاتب  ذكرمعتز أسعد حماد حمادي الجنابي5835
21الضلوعيةكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسيف محمود حسن حمود الفراجي5836
22الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرباسل احمد عبدهللا مرزوق الجبوري5837
7تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى زكي جمعه عسكر الطائي5839
14بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد شباط علي مطر العزاوي5845
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد صالح حدوشه خلف الجبوري5847
20سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرماهر فليح حسن داود الدراجي5851
17سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حامد خالد محمد عرب5852
7بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم حمود خلف سليمان الجبوري5853
6ديوان المديرية-محاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عبدهللا خليل عبدالرحمن الدوري5856
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه خالد عبد هللا خضير السامرائي5857
20الطوزمعهد اعداد معلمات طوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه احمد علي كاظم الدوزالوي5861
22سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق احمد نجم زيدان النيساني5864
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25بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه مصطفى سالم خلف الجبوري5865
30سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاالء سعيد يحيى حسين البدري5866
25الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قيس نجم عبدهللا المشايخي5867
40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى الماني عناد مناور الجنابي5868
27سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح جالل محمد السامرائي5870
15الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم عاصي عبدهللا حمد الجبوري5875
23بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايات عبدالرزاق محمد صالح القيسي5877
11الدورتربيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمكرم قيصر ابراهيم علوان الدوري5881
13بيجيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعة نايف حسين الموالي5882
8سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفهد خالد عبدهللا محيميد السامرائي5892
20الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهند عامر الطيف جاسم الدوري5893
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور عصام احمد اسماعيل القيسي5896
22الدورقسم المحاسبةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىجنان فالح مهدي احمد النعيمي5897
25الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسنار حقي اسماعيل عمران الصباغ5898
27تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيحاء ظاهر فهد مربط العبيدي5900
10سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر اياد سعود الطيف البازي5901
30الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىفضيلة خلف حميد جراد العكيدي5902
14سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىرنا عامر عالن محمود البومهدي5903
13بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحميد خضير احمد علي الجبوري5906
24سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء حسن محمد درويش السالوي5913
13تكريتاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد زكي جمعه عسكر الطائي5914
20تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد غانم عبدالوهاب جميل الصميدعي5919
18سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورقاء مجيد ياسين حبيب الحبيب5926
6الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه زيد مصطفى كمال الدوري5927
15الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرازهر يونس يوسف صالح الداودي5929
15بيجيال يوجداعداديةكاتب  ذكرعبد هللا أسعد حماد حمادي الجنابي5932
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد الفتاح حامد حسين علي البدري5934
15سامراءمعهد تقنيقانوندبلومكاتب  ذكرقصي حسين مضعن ياس المراسمه5936
15العلمابتدائيةموظف خدمة  أنثىشريفة محمود حمد دابي الجبوري5940
9بلدالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد أبراهيم طه ياسين العزاوي5942
13سامراءكليه االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايالف محمود علي محمد البازي5945
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15سامراءدبلوممعلم خامس  أنثىايناس اديب شاكر حمود البقال5950
16سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحلى خليل ابراهيم درويش البو سلو5952
9الدورعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر سعد محسن خضر الدوري5953
20سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد جليل عبد اللطيف محمد جمجم5957
21الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبناز غازي احمد صالح الداودي5960
23سامراءالعلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء عبدالكريم عبداالمير احمد العشعوشي5968
25الدورحذيفة بن اليمانابتدائيةحرفي  ذكرفراس ستار دهش راضي الدوري5977
30سامراء0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرغيث رعد مجيد حسين الحاوي5992
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجاة عبدالسالم حسن محمد الجميلي5997
23العلمكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خلف مطر محسن الصائحي6001
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى احمد فهد خلف سالمي6009
30الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرقحطان موالن حماده عبدهللا الدليمي6015
22تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عبدالرحمن كريم عبدالرحمن الناصري6021
15سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمروان خالد الطيف خلف البومهدي6023
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء طارق داود احمد الماشطي6025
30تكريتمعهد اعداد المعلماتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىساره طالب صالح حمزه الدوري6027
25الطوزخارجي هندسة مدنيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالهادي مهدي جميل ابراهيم .6029
20تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى فوزي مصطفى يوسف البزوني6034
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون طارق عبدالجبار رشيد الهاشمي6041
17تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء محمد عبدهللا عواد الكرغولي6043
35سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهند يونس محمد علوان العباسي6050
8العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنها ابراهيم حمد ناصر الجبوري6051
30سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء صالح عبدهللا داود البودراج6053
35الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين اهالل عجاج دوري الجميلي6063
23الشرقاطالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسعد عبدالكريم عبدالقادر بليبل الجبوري6068
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد علي محمد عويد الجغيفي6086
25الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ابراهيم عبد الرزاق شريف السلطاني6093
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد شحاذه حسين الجبوري6094
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا سعود جابر ابراهيم التكريتي6098
22سامراءإدارة اعمالاعداديةكاتب  أنثىسجى يوسف مظهر محمد البازي6102
18تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه قحطان حسن علي العبيدي6109
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20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين ليث حسين بندر النعيمي6110
20سامراءثانوية دبي للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد ياسر لفته حبيب السامرائي6113
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء محمد خليل ابراهيم \6115
19تكريتكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شاكر محمود ارحيم الدوري6116
30سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء حسن علي لطيف6122
29سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراحسان رشيد ابراهيم حمدي الرحماني6128
26سامراءكلية االمام األعظم الجامعة - سامراءإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى رعد جمال عبدالرزاق السامرائي6137
11تكريتكلية اإلدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىغفران شاكر محمود ارحيم الدوري6139
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء نعمه كنو حسن البومهيدي6147
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان عادل حلو حمد -6148
22تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد عواد عبد العزاوي6153
39الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيام مانع شوقي حمدي الدوري6154
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عبدالفتاح حبيب رجب الحديثي6168
6الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه اشرف حميد احمد الدوري6178
11سامراءكلية التراث الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالرحمن علي محمد البومهدي6183
15سامراءثانوية الهادي المسائية للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمار ياسر لفته حبيب السامرائي6186
25سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراسامه جعفر جاسم محمد العاصي6192
23الدورعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم رشاد وجيه الدوري6199
22تكريت/ابتدائيةموظف خدمة  أنثىساجدة جاسم محمد برع الدليمي6214
10سامراءاعدادية الخطيب للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد مخلف يوسف هايس العباسي6224
25الشرقاطكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا سعد جابر احمد الدليمي6226
21الشرقاطاآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جمال محمد حسن الجبوري6244
18بيجيكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقوى جاسم علي ابراهيم دهلكي6247
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن جمعه صالح البومهدي6250
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرانور محمد محسن حمد الحسن6252
30بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء حميد علي عبدهللا العكيدي6253
24تكريتمعهد اعداد المعلمينعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد غالب صالح صبحي الزينه6259
20الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره حسين محمد مخلف الخزرجي6280
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرقيصر محمد محسن حمد الحسن6287
5تكريتال يوجدبدون شهادةموظف خدمة  أنثىساره جاسم محمد عنتر6292
13سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالباسط خليل ابراهيم علي البوهادي6303
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20الدورالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد عطا هللا داود جابر الدوري6307
6تكريتكلية تربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير وليد خالد ناصر السميحي6312
20الطوز0رياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة صباح ساقي علي الجواري6314
27الشرقاطاالداره واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكروعد عكله موسى عيسى الجبوري6319
20تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكروسام صفاء عبد اللطيف خلف عبد اللطيف6323
22الشرقاطكليه العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عامر مصلح محمد الجميلي6325
28الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسعد احمد اهالل عجاج الجميلي6326
13بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعماد جاسم محمد عابد العكيدي6331
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالخالق خليل ابراهيم علي البوهادي6333
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء احمد حسن صالح السامرائي6347
20تكريتمعهد اعداد معلمات تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرماح مهدي صالح حمزة الدوري6348
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرهاني جاسم نصيف جاسم السامرائي6363
27سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاضواء كمال احمد حمدي الرحماني6370
10بيجياعداية بيجي التجاريةمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىزينة مزهر يحيى ايوب العبيدي6372
20تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ثلج عايد يوسف العجيلي6380
34سامراءمعهد المعلمات الصباحيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة احمد حسين احمد الحديد6381
16تكريت كلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حاجم رميض كريز البياتي6387
21الدورالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور مصطفى فاضل رزيق الدوري6390
25بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره رشيد عبدهللا سلطان العلكاوي6391
20سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرقدام نعمان حمد جاسم الزكره6400
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد اسماعيل احمد عكله الدليمي6401
25الشرقاطبالادبي/علميابتدائيةحارس ثاني  ذكريونس خضر شعيب شايع الجبوري6409
30الشرقاطمعهد المعلينإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسناء رجب شريف حمادي التكريتي6419
20تكريتاعداديه صناعة تكريتكهرباءدبلومكاتب  ذكرامجد ضياء عبدالكريم مصطفى الناصري6421
25سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهارون رشيد عبدهللا خلف العباسي6423
13الدورالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مزاحم ياسين حميد الدوري6425
8الطوزكلية القلم الجامعة / كركوكرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين جمال مصطفى ....6428
20الدوراعدادية الدور للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحمد مسير عبدالرزاق شهاب النعيمي6433
17تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه نزار نجم عبدهللا االلوسي6446
21الشرقاطكلية القلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد احمد حسن محمد الجميلي6459
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء فتاح صالح شرقاط المعماري6466
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30سامراء/رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانعام برع عبدالعزيز عباس العباسي6467
30الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي محمود طعمه فدعم البياتي6468
15بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرشهاب احمد حميد عبد السالمي6471
30بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عصام راشد محمد غريري6473
12تكريتكلية التربيه للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرضاب زكي محمود محمد القيسي6475
23تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايالف عامر شاكر عبدهللا الدوري6481
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف الدين سعود عبدهللا خلف العباسي6487
14الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار مجيد علي محمد البياتي6489
34تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء احمد حسن حميد الحديثي6491
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء انصيف جاسم علوان السامرائي6494
14بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراركان عيد حمد خليف القيسي6502
23الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى خليل عبيد عيسى الجميلي6504
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد خلف ياسين علي النيساني6505
30الضلوعيةمعهد اعداد المعلمين المسائي في بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراحمد محمد ابراهيم صالح الجبوري6507
23الضلوعيةكلية العلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكركوان متعب عواد عبد الدليمي6516
25بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن حمود جدوع ناصر الجبوري6517
15الدوراعداد المعلمين المسائيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعائشة مزاحم ياسين حميد الدوري6526
27سامراءكلية االمام االعظم الجامعةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان رزاق مشكور الهو البازي6527
30بلد.رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىذكرى محمد محسن خلف العبيدي6530
15تكريت معهد اعداد المعلمات  تكريت رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهند مؤيد رشيد عبد الحديثي6533
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم اسماعيل محمد حسن شايع6534
7بيجيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا وائل مصطفى جاسم دبان6537
33سامراءكلية األمام األعظم الجامعة - سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى عبدالصمد عبدالمجيد حميد الهادي6538
30بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالناصر خليل ابراهيم باييز الحديثي6542
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم عمر بكر محمد النعيمي6545
25الشرقاطالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمدهللا محسن عياده كليب الشمري6546
20الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد رشيد محمد علي زنكنة6547
25تكريتكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح جمال محمدعلي فتحي الحمداني6549
40بلد.رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرابيه قاسم عبود محمد الدباغ6554
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرربيع عبد الغني محمد شالل الجبوري6555
30الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرثامر محمد اسماعيل عطيه الجبوري6556
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25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد جبار رميض عمر الجبوري6557
15الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمنال جاسم حمود كناص الفراجي6558
21بلدالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح بدر عزيز كماش الخسرجي6565
23العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه عبدهللا صالح عبد الظفيري6568
19العلمتربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عزيز عباس علي الجبوري6576
16بلدكلية التقنية االدارية بغدادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى كامل كبسون حميد السعدي6579
20تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدهللا ياسين علي التميمي6581
28تكريت0محاسبةدبلومكاتب  ذكريوسف سعدي جاسم عبدهللا العبيدي6582
13الدورالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج دحام عزيز فليح الدوري6583
29بلدالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى كمال سعدي شهاب الكحيصي6590
35تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عاصم خليل بكر البيجه6592
25سامراءمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىندى قاسم لطيف هادي /6595
8الضلوعيةكليه التربيه /للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح رحيم حسين مطلك العزاوي6596
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىأفنان جواد عسكر محمد قره6598
25بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىالهام خليف عذاب مهوس العزاوي6600
15تكريتكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  أنثىهدى مثنى علي حسين العزاوي6601
10سامراءكليه التراث الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرانس عبدالصمد عبدالمجيد حميد عبدالمجيد6602
20بيجي0رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصفا عادل عباس سكران الطائي6605
11بلدكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد حسن علي العبيدي6608
12تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حاتم رجاء عبدهللا التكريتي6609
12الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار غازي كريم عبدهللا الفراجي6610
25بيجيمعهد معلماترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد ماهر حسن سلمان الناصري6611
18سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار احمد عبدالرحمن علي السامرائي6615
30بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان زيد عبد خضير المزروعي6616
17بلدكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعن مجيد حميد عبد القره غولي6619
14الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان عبدالكريم محمد عبدالعزيز الدوري6622
25الشرقاطكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالحافظ رجب شتر جاسم الجميلي6623
6الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح حسن حميد محمود الفراجي6625
17قرى آمرليالقانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحسين عباس حماد حسن الطائي6631
15سامراءكهرباءاعداديةكاتب  ذكرمثنى فليح حسن داود الدراجي6633
6بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مدحت فزع حسن العزاوي6637
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30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان مبارك محمد جرن الدليمي6638
17العلممعهد الدور التقنيكهرباءدبلومكاتب  ذكرحسن فالح حسين فليح الجبوري6643
40العلمابتدائيةموظف خدمة  ذكرمعد ضامن جاسم محمد الطائي6644
15بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس حسن علي حميد العزاوي6645
32الشرقاطكلية العلوم األسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد سفيان عطية فرج الجبوري6647
21العلماليوجدهندسة مدنيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعدون محل مطر جبر العزواي6648
25الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمهند مشعان احمد علي الجميلي6655
35تكريتمعهد اعداد المعلماتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرهبه موفق محمد الطيف الدوري6659
20تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزت صالح محمد سلبمان الطربولي6660
13الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس حازم ياسين حميد الدوري6665
10الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد رفاعي محمد عويد الجبوري6669
23سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد احمد خليفة الدراجي6670
36الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرحان حمد خلف عشم الجبوري6672
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان عبد الرزاق محمود عبد هللا الناصري6674
20الشرقاطالتربيه االساسيه الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جوير سليمان خلف الجبوري6678
10تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسماء أحمد كوكز أحمد الناصري6679
13تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نصرت جبار مصطفى الويس6680
27بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتقى حسين ابراهيم محمد العزاوي6681
18سامراءكلية التربية قسم علوم القرآن إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عمران احمد حسن العباسي6683
15الشرقاطالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرباب ابراهيم حمد حسن الحسن6685
13الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنوليا صباح ناجي حميد بياتي6686
15بلد.فنيةدبلوممعلم خامس  ذكرنايف ليث نايف عبد الحسين الكيم6689
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم اثروي عجاح محيميد الجنابي6691
11العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالحكيم موسى جاسم عيسى الجبوري6692
14بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعقيل ابراهيم خليل محمد القيسي6694
35تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمود حمودي خلف الدليمي6695
15العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبلسم صالح عبد غنام الجبوري6696
30االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهادي حسين محمد حسن شايع6697
22الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر حمدي حميد يوسف -6698
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىازهار غازي كريم عبدهللا الفراجي6700
20الشرقاطدبلومكاتب  ذكرعامر غضب عبيد صالح الجبوري6701
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30الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين موسى حمد الجميلي6702
35تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسنابل محمد حسين رحيم الحمداني6708
23بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمشاعل ناعم أدغفك عرموس الشمري6710
14سامراء-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد ثامر شاكر حسن السامرائي6711
23الدجيلجامعة االمام جعفر الصادق(ع)عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالرسول مالك حسن الخزرجي6715
11الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف احمد رزوقي سمير الدوري6723
13تكريتالتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا غسان مولود كاظم الصميدعي6724
10تكريتكلية اللغات لغة فرنسيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس احمد حمدي صالح الجعفري6729
20تكريتكلية االدراة واألقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرأيمن قصي نعمان علي الدوري6730
15سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث محمد عبد الرحمن احمد الحدادي6731
18العلمالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة محمد خلف حسن العبيدي6733
13بيجيكليه التربيه لعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياسه محمد حسين سبع الجواري6734
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمر حماد رمضان حميد التكريتي6737
11العلمالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاريج عبدهللا محمد الطيف الجبوري6740
11الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصالح عبدهللا جادهللا محيميد الجبوري6742
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجابر رياض احمد ناجي حسين الجبوري6747
16تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاجان هجيج فريح الصبيحي6748
30بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن صعب كامل عبيد الصكري6749
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور شاكر حميد شاكر الطائي6752
15الطوزمعهداعداد المعلمات طوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة احمد حميد محمد البيرقدار6753
15العلمكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتصار حمود قاسم حمد الدوري6756
35الشرقاطالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلوان محمد حسين صالح الجبوري6757
25الطوزمعهد اعداد المعلمين لغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرياسر زين العابدين احمد جاعد .6758
30االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسين علي محمد شايع6763
20تكريتكلية القنونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاالء محمد حمد عبيد الجميلي6767
25سامراءمعهد اعداد المعلماتاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىتحرير شفيق ارحيم علوان الرحماني6772
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرالياس خضر حبيب حسين الجبوري6773
19قرى آمرليالقانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىندى عباس حماد حسن الطائي6774
20سامراء-ابتدائيةحرفي  ذكرعمر عبدالرحيم يوسف احمد حديد6775
30الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد فرحان احمد محمد الجبوري6777
17بلدالتربية- الطارميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور محمد طه فارس الحشماوي6778
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19بيجيمعهد اعداد معلمات بيجي الصباحيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمأرب حامد حسين علي الجنابي6781
30بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر جاسم زيدان مخيلف الجنابي6782
7تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرثابت حميد خلف عواد النمراوي6786
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه سامي صالح يوسف الدوري6787
15سامراءكليه اتربيه للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء سعد عكاب كاظم الجنابي6788
30الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراسيل محمد شهاب احمد الدوري6789
30بيجي-إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر حاتم عبود سلمان العنبكي6795
15الشرقاطبالابتدائيةحرفي  ذكرجار محمد حسين مرعي المرعي6799
25الضلوعيةامتحان خارجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفاروق جاسم حسن فالح الخزرجي6800
6تكريتجامعة التربية للناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء باسم روكان عبد الناصري6803
30الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرماجد حميد عبدالرزاق كناص الفراجي6806
13بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر كريم محمد هزاع الطائي6807
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرظاهر عامر أحميد علي الجبوري6810
20بيجيمعهد اعداد معلمات بيجيرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديل سلمان احمد داود النعيمي6812
20بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرتركي منير سلطان صبح الجبوري6814
33بلدكلية االمام الصادقعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفية سعيد هريط طارش العزاوي6815
25الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى علي زيدان خلف البدري6817
11تكريتكلية الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده ابراهيم خليل ابراهيم الدوري6820
25سامراءمعهد اعداد المعلماتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء محمد عبد الرحمن احمد الحدادي6822
15الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر خلف احمد عزاوي الرملي6824
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه رياض محمد امين الدوري6825
10الضلوعيةكليةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمظفر حماده صالح نجم الجبوري6826
30العلماالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة عواد عفتيان علي الجبوري6827
23سامراءمعهد اعداد المعلمات سامراء رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاغاريد وليد مسعود خليل العباسي6832
11تكريتتربية الكرخ االولى بغداد/خارجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد رجا بدوي الدليمي6833
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا احمد نجم الدين محمد شيخان6836
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سعد خليل ابراهيم العزاوي6838
20بيجي0ابتدائيةحرفي  ذكرسفيان ناجي عيادة محمد الدليمي6839
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراسماعيل احمد علي حسن الجبوري6840
30الشرقاطكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة خليل عبيد عيسى الجميلي6843
25الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرفتاح محمد علي غثوان الجبوري6845
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15الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىغفران محمود سلوم علي الجبوري6849
13الضلوعيةالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطارق جاسم صالح معجون الجبوري6850
22بيجي/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر حمود حسين محمد الجبوري6851
10تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر موفق جهاد علي الحساني6855
11الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرفهد وضاح يوسف محيميد اللهيبي6856
20العلمالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعزيز حسن علوان خضير الشيخلي6857
17العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرارشد نجيب صالح شبيب العزاوي6858
20بيجياعداديةكاتب  أنثىامنه جاسم محمد عبدهللا الجبوري6862
15الضلوعيةالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرمصطفى جاسم محمد حسين الدليمي6864
19سامراءكليه التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء مخلف عباس ياسين الكنعاني6869
15سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرويده عبد الرحمن حسين خلف االسودي6871
12الطوزكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عدنان عباس زين العابدين البياتي6873
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسمر جاجان هجيج فريح الصبيحي6875
25الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان كامل بدوي محمد السالمي6876
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسالم محمد جاسم بعيران الحمدي6877
11الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء اكبر علي كاظم الدوزالوي6878
25العلمتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحشمت احمد عالوي مصطفى الجبوري6879
26تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرناهض اياد فارس عبدهللا الدوري6880
27الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حمود عيسى مطر الجبوري6885
30العلمالمعهدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد خلف علوان الطيف الجبوري6886
29الطوزكلية علومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى صالح جمعة حسن البياتي6889
22بيجي كلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء علي عبدهللا محمد الجبوري6890
24الدورتربية بنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء عادل عبدالرزاق عبدالقادر التكريتي6891
11العلمكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا جاسم اسماعيل خضر الجبوري6892
30الطوز0رياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرطه كريم رستم حسين *6893
25الدورمعهد اعداد المعلماتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامواج حسبي جودي محمود الدوري6894
25الشرقاطكلية التربية لعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء صطام سليمان محمد الجبوري6895
10سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس عبدالرحمن حسين خلف االسودي6896
12بيجياليوجداعداديةكاتب  ذكرصباح عبد جاسم عبدهللا الدليمي6901
14الضلوعيةثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد محمد خلف غضبان الجبوري6902
20الدورمعهد المعلمات المسائي سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبتول صابر توفيق خضر الدوري6903
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13تكريتالتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة عبدالسالم عبدالكريم علي التغلبي6904
13سامراءثانوية االسحاقيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمثنى محمود احمد عليوي السامرائي6905
12الضلوعيةتربية خاصةاعداديةكاتب  ذكرخالد احمد علي صالح الشعباني6908
30الشرقاط0ادبي/علميدبلومكاتب  ذكرعبدالقادر خلف يوسف عبدهللا القيسي6909
18الضلوعيةكلية اآلابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر كريم عبدهللا جسام العبيدي6915
28بيجيالتربية األساسية/الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمجاهد عبدهللا روضان دخيل الجبوري6916
17الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكردلشاد ياسين مجيد رمضان الداودي6917
25الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود عبدالخالق احمد بيدر اللويزي6922
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدرخوش صمد احمد امين الداودي6925
17االسحاقيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سعد زنزل محمد شايع6929
18بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكروسام محمد احمود صالح الجبوري6930
10الضلوعيةمعهد الدور التقنيرياضياتدبلومكاتب  ذكرمصطفى خليل ابراهيم محمد الفراجي6931
28سامراءتربية سامراء كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب حسين علي رضا الجاف6932
7الشرقاطجامعة تكريت رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم حمد عباس طعمه الجبوري6934
19تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب نوري دحام نجم الدوري6935
35الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام محمد عبدهللا نعمة الجبوري6937
14سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالرحمن محمد علوان العظيماوي6938
19قرى آمرليالقانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىهدى عباس حماد حسن الطائي6940
30سامراءكهرباءاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد عطا محمد السامرائي6941
15الضلوعيةكلية االداب في تكريتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام علي حسين علي الجبوري6943
6بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند قيس سامي حامد الحديثي6944
35الدور/ إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكروليد سمير فاضل عمر الدوري6948
40العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد عبد هللا اسماعيل ابراهيم العبيدي6951
20الدجيل/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررافد عداي محمود عباس المكدمي6954
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىايفان ابراهيم علي محسن الجبوري6956
35سامراءمعهد اعداد المعلمات لغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه عبد القادر طه علوان /6957
25تكريتكليه العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خلف محمد محمود الطربولي6958
20الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحكيم عطيه حسين محمد الجميلي6960
30الشرقاطابتدائيةموظف خدمة  أنثىهناء صالح محمد كبيسي الجبوري6962
14سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد دحام رجب ياسين العباسي6963
14الدجيلالتربية األساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى احمد كديمي حسن الزبيدي6965
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12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا رشيد محمود خضر الجبوري6967
20بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراميسر جاسم حمد خلف الجبوري6971
10الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسمير غانم خلف جاسم اللهيبي6972
34العلماعداديةكاتب  ذكرزكريا خلف سالم حسين الجبوري6984
25الدورثانوية الدور المسائية بستنةاعداديةكاتب  أنثىسنور نصوح عبدهللا ابراهيم البياتي6985
25بلدالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرستار حسن علي حمد األحبابي6990
18سامراءالعلوم التطبيقيهعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكروائل عبدالرزاق عبدهللا محمود السامرائي6993
6تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عوف عبدالرحمن بكر التكريتي6994
25الضلوعيةمعهد اعداد بلد المركزيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفاهم ظاهر جاسم محمد العزاوي7000
35تكريتمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهبه لطيف عمر مهدي الدوري7001
11بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن مظهر خلف صالح الجبوري7002
11سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنزهان خلف حسن محمد العباسي7005
17سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء مجيد حميد جاسم الحماده7006
25العلمالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفلایر خليل حمد عالوي الجبوري7007
20العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء علي مهدي صالح الجبوري7009
13العلممعهد اعداد المعلمات تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسلسبيل عبدالعظيم جميل مطلك الجبوري7015
30الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى امين جاسم محمد الجبوري7021
26الدوركلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمد تركي شاهر الدوري7023
19الدوركلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد مازن شاكر صالح الدوري7027
30بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالمجيد ابراهيم فارس دخيل الجبوري7030
30سامراء/عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدينا عبد الرزاق محمد محمد /7034
6العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرنجم عبد هللا اسماعيل ابراهيم العبيدي7035
28الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله باسم محمد رزوقي الدوري7041
16الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسر علي حسين كلش الدليمي7043
6تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سالم طه هزاع القاسمي7044
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد هزاع محمد خلف اللويزي7046
25تكريتمعهد تقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسام عبدهللا محمد محمود الطربولي7049
18تكريتمعهد معلمينرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى مؤيد حمدي لطيف الجبوري7051
15سامراءكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال صادق طه علوان السامرائي7052
29الشرقاطالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه ابراهيم علي سعيد عكيدي7053
17االسحاقياالمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه شاكر جاسم علوان المجمعي7059
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25الدور-هندسة مدنيابتدائيةحارس ثاني  ذكرجنيد طالل مشعان احمد الدوري7060
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حسن عجاج عاقول الحمداني7062
10الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد جاسم محمد حسين الدليمي7065
15تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىصهباء حاتم عريبي اسعد القره احمدي7066
10بلدكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عادل جياد جاسم السعدي7067
24تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجمان جرير عبدالكريم ياسين الناصري7069
28الدوركلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار نوري طه علو الدوري7070
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جمعه خليل اسماعيل البياتي7073
25تكريتكلية التربة للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى نصار سليمان صالح السعدون7075
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن علي الجبوري7078
20الشرقاطبالاجتماعياتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىامنة غربي صالح موسى العبيدي7079
12بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسعد جاسم حسين محمد الجبوري7080
30سامراءكهرباءاعداديةكاتب  ذكرمحمد سميح محمدحسن حسن علي7082
20العلمكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء هشام محمد كاظم المرسومي7084
12بيجيثانوية العقيدةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىآمنه كريم محمد هزاع الطائي7086
14الضلوعيةتربيه بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حمدي محمد سايج الفراجي7087
21الشرقاطكلية االداب لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد احمد علي حسون الجبوري7089
25الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عزيز نامق مصطفى البياتي7091
29تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعايد صالح عايد رشيد التكريتي7093
6الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصيل طه سلمان رميض الفراجي7094
25االسحاقيمعهد اعداد المعلمين - سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررابح سامر خلف علي اطعيمه7095
25سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة امير مجيد حسين السامرائي7098
25الشرقاطثانوية الحورية المسائيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد دودح خلف الجبوري7099
30سامراءكلية االمام االعضم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثريه عبد احمد مهدي المليس7100
28بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محمود احمد ظاهر الجميلي7101
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عواد طعمه صياح جحيش7102
35الشرقاطكلية التربية االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمنعم محمد محمود علي الجميلي7104
10قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر اياد ابراهيم دلف البياتي7105
12بيجي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين محمد مهيدي صالح الجبوري7108
30سامراءمعهد اعداد المعلماتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرغداء علي جواد كاظم السامرائي7109
27تكريتتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه رياض خاطر ياسين الموسى فرج7110
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13الشرقاطكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام دحام حسين علي الرملي7111
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد عالء احمد علي شايع7113
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحليمه مازن شاكر صالح الدوري7116
28سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهالء عبد الكريم جاسم حمود الرحماني7118
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريونس احمد شكور فليح البياتي7120
25الضلوعيةكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمزعل محمد مزعل مطر الفراجي7121
10تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمود اكرم صالح علي التكريتي7122
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد قاسم محمد منصور البياتي7123
25تكريتمعهد معلمات تكريت الصباحيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىامنه عامر عناد جهاد الشمري7125
20الدور/ابتدائيةموظف خدمة  ذكرعبدهللا حميد جاسم احمد الدوري7126
22الضلوعية/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي عويد احمد محمد الفراجي7127
10الدجيلالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق شعالن خلف حسن الخزرجي7128
10بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام عزيز عباس علي العزاوي7130
12الضلوعيةالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده قيس مطشر رشيد الجبوري7131
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي محمود خلف عجل الجبوري7135
35بيجي-إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء بدر سمير علي الجنابي7136
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسندس ابراهيم احمد محمد محمد7140
23بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي احمد خليل دخيل الجبوري7141
15الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء ياوز عباس كريم /7142
25العلمكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامة مصطفى طعمه بكر الجبوري7144
30بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم صباح مصطفى علي الجبوري7146
13العلمكلية تربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرور فارس احمد عالوي الجبوري7148
18الضلوعيةكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلورا ابراهيم صالح خلف العزاوي7151
12بيجيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خالد محمد رشيد الجنابي7152
11سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عامر حمدي بريسم اعذي7156
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىانس عالء سلمان فهد التكريتي7157
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر محمد امين حسن 7159٠
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالرحمن عيسى محمد الجبوري7162
15الدور-هندسة مدنيابتدائيةحارس ثاني  ذكرفيصل فهد مشعان احمد الدوري7167
26العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناظم خضير لطيف العبيدي7169
35الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد دخيل حسين ماجد الجبوري7170
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24تكريتمعهد اعداد معلمات تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرليلى احمد ابراهيم دحام الناصري7174
11سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهيب ربيع ياسين مصلح البو هادي7175
18العلمثانوية الخرجة للبناتاعداديةكاتب  أنثىنجود هيشان عبد هللا يوسف الجميلي7176
23الدوركلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد حسن حمدان صالح /7178
21الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعالء عبدالهادي صالح وهاب الجبوري7179
25الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشاكر محمود علي روضان هبير7184
25بلدال يوجدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمقدام عبد الرزاق احمد محمد الفراجي7186
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى صالح خضير مدي الدليمي7188
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىجيهان ابراهيم علي محسن الجبوري7189
18الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عصام عبدهللا محمود الدوري7190
6الضلوعيةكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل عامر ثامر شهاب الجواري7191
14الضلوعيةالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاعياد خلف حسن محمد الدليمي7194
30الضلوعيةالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروضاح رشيد حسين نجم الجواري7195
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالمأمون حسن عبدهللا عليوي العباسي7197
17الطوزكلية العلوم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان كنجه علي محمد الداودي7199
6بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثائر غايب راضي خليف القيسي7201
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد طعمة حماش سليم العباسي7202
15تكريتاليوجدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرفيف فائق عبدالكريم ياسين الناصري7203
15الدجيلهندسة مدنيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عبدالكريم سعيد سيد المكدمي7204
12الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد بشير عبدهللا عبد الفتاح الجبوري7205
7الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد جاسم عاوان الجبوري7206
22بلدكلية االمام الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعال كاظم عبد الرزاق سلمان الربيعي7208
10الشرقاط0بدون شهادةحرفي  ذكراحمد محمد احمد حسين الجبوري7212
18سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأنسام عدنان حميدي حسن السامرائي7215
16الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد هاشم ولي تقي الموسوي7216
20الشرقاطكلية الحدباء الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عبدهللا جايد علي الجميلي7218
20الشرقاطادبي/علميثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر ياسين عمر محمد اللهيبي7223
20الدور-ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد عايد عبدالكريم أمين -7228
25قرى آمرليكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالستار عزيز حمزه -7231
20سامراءمعهد اعداد المعلماترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفاتن حسن هادي عطوان الدوري7233
11االسحاقيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف علي عبود محمود المجمعي7234
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18تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره علي حسين عبدهللا العبيدي7235
27تكريتالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسيف حسن محمد محمود الطربولي7236
6العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقبة كردي محمد صالح الجبوري7237
19االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس طه علي لطيف عطيش7239
18ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد حسين محمد هجيج الجبوري7240
22بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد شهاب محمد سليمان الجبوري7245
15ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكررياض سعيد حمود نصيف العبيدي7247
20الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحوراء عباس مردان زين العابدين ال يوجد7251
20تكريتكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجالل مصطفى حسن سلمان الدوري7252
25الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعدنان فاضل عباس صالح الدوري7258
12بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر ابراهيم رشيد جاسم الدليمي7260
23سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد شاكر محمود احمد الهاشمي7262
16الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنى عصام عبدهللا محمود الدوري7263
20تكريتكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد عجاج مجول الهزاع7265
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل ياس خضر طعمه الدوري7275
15بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم شعالن مبارك مطر الجوعاني7276
20بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكروعد علي محمد مغير العكيدي7278
20سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر زهير ناجي صالح الدهان7281
40بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاالء فيصل علي طالب الحدادي7285
10تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاساور عبدالموجود عبدالقادر محمد الحديثي7286
15الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىزهراء عدنان عباس زين العابدين البياتي7290
20تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاخالص فالح حسن طه الحديثي7294
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراكرم احمد احميد عبدهللا الجميلي7295
20الطوزابتدائيةحرفي  ذكروسام خليل اسماعيل مهدي البياتي7296
0سامراء-بدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى عبدالرحيم يوسف احمد حديد7299
15بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاحالم عزيز عباس علي العزاوي7300
8سامراءاليوجدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى اسماعيل فرج نادر البدري7304
13الطوزمعهد اعداد المعلملترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمنان نجدة حسين عباس هتم7306
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه عبدالجليل ابراهيم علي الجبوري7308
35سامراءكليةاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح جاسم شلتاغ مهدي البازي7309
24بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين جدعان حماد الجبوري7310
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15الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخالد محمد صالح يوسف الجميلي7311
10بيجي0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف نبيل طلب محمد الجبوري7313
16قرى آمرليتربية طوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي قاسم سمين شريف االمرلي7314
13الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان عصام ذياب خلف الجبوري7316
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين دخيل صالح محيميد الجبوري7321
15الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عبدالعزيز مطر حمد الجبوري7322
38تكريتمعهد اعداد معلمات بيجي إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىحنان علي عواد علي الهاشمي7323
20الضلوعيةهندسة مدنياعداديةكاتب  ذكرضامر حسن حماده مرجي الفراجي7324
30الدوركلية التربية البناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب خيرهللا خليل ابراهيم الدوري7325
25الشرقاطكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احمد فرج نجم اللهيبي7326
23سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا محمد هادي شعيب /7327
15بلدكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزينة حسين عيدان حسين الشمري7329
20تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرياسر محمد غفار احمد الحديثي7331
20تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرنمير عبد حميد زيدان العجيلي7333
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي خالد فليح حسن السامرائي7334
30العلمالنربيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم احمد جاسم الجبوري7336
21سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن مجيد ياسين الحبيب الحبيب7337
17بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتماضر حسن محيميد حمزه الجميلي7338
20قرى آمرليالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه حسن خورشيد حميد البياتي7339
21الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارشد حميد رشيد حمد *7340
7بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمد شهاب محمد سليمان الجبوري7346
3بلدكلية االعالم بكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند حسن محمود محيسن الهيازعي7348
31الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىماريه عبدهللا حسين دخيل الجبوري7349
27تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنامس نواف شامل نواف الدليمي7352
30تكريتثانوية الفرقان للبنينثالث متوسطحرفي اول  ذكرلهيب شاكر بكر حسن العزاوي7353
20الطوز0ثالث متوسطحارس اول  ذكرفرحان كريم خورشيد اسعد الداودي7355
16الطوزتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه علي محسن محمد صالحي7358
14العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر احمد مجيد طه الجبوري7359
12تكريتعلوم الحاسبات والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عبد الصمد كريم حدوشي الناصري7360
14سامراءمدرسة الحسينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرغسان جبار صالح علي السامرائي7361
21سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا (الجامعة ) إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن ياسين محمود البومهدي7363
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25تكريتالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عالء حازم احمد الناصري7366
13االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عباس احمد مطلك اعطيش7367
7تكريتعلوم حاسوب و الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مؤيد جميل منديل التكريتي7369
25الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد دخيل صالح محيميد الجبوري7370
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر حسين نعمان صالح الجميلي7371
15الشرقاطكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار احمد علي عيسى السبعاوي7374
19تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبدالقادر زينو احمد الناصري7376
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه عدنان ياسين علي شايع7377
25بيجياعداديةكاتب  ذكرصالح عبد حسين علي الجبوري7379
25بلدال يوجدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرحامد نجم عبد هزاع العزاوي7381
20سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة براء فاضل وهيب القيسي7383
12العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى رعد بدران شكر العزاوي7385
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عباس عمر موسى القيسي7386
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر حسين نجم عبد هللا الفراجي7387
20العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسيا محمود طالل خلف الجبوري7388
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسناء عبد محمد عبدالرحمن الجبوري7390
17الدوركلية علوم والحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرقصي ياسين علي جاسم البياتي7391
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد احمد اسماعيل محمود البياتي7397
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرقاسم محمد حواس عتيج الجبوري7398
15تكريت معهد اعداد المعلمات / تكريت عربيدبلوممعلم خامس  أنثىانفال مؤيد رشيد عبد الحديثي7400
25الدجيلال يوجدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكربسمل فاضل عبدالعظيم شاكر الشيباني7401
32الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان فيصل عطيه لفته العزي7402
25بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر نجم عبدهللا مشعل الجوعاني7403
9الضلوعيةالتربية علوم صرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مطشر محمد احمد الخزرجي7409
20الدورالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا قيس خضير ابراهيم الدوري7410
11سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه خالد احمد عبدالجبار النيساني7420
2سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار عطيه عبد حسين البوبدري7421
35سامراءمعهد اعداد المعلمي المسائي لغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء محمد شهاب احمد البونيسان7422
23بيجي0ابتدائيةحرفي  ذكرسلمان حمود حسين محمد الجبوري7424
30تكريت*لغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمالك رافع جمال يعقوب العلكاوي7425
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فرج مدهللا عبدهللا الجبوري7426
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11قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان بيرام عبدهللا داود البياتي7428
11سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزيد احسان رمضان عباس السامرائي7430
25بيجيابتدائيةموظف خدمة  ذكرسبهان عطية عتيج دخيل الجبوري7431
20الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان عايد عبدهللا لطيف الجبوري7433
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي سعيد هويد خلف الجبوري7434
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوديان عدي لطوف فاضل السامرائي7436
5العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد هيشان عبدهللا يوسف الجميلي7440
33بلد.رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروة مصطفى وليد حسن طوبان7441
15تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرليث اياد ظاهر حسن الغديري7442
25سامراء/عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام حمادي حمود سلطان العباسي7443
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد طه حمزه غفور البياتي7444
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح احمد داثان ساير الجبوري7445
13الضلوعيةكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان عبدالخالق ابراهيم عبدهللا الجبوري7447
15تكريتالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه رامي اسماعيل مصطفى الحديثي7452
22الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى صالح الدين حسين خضير العكيدي7453
25الدوركلية التربيةتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين ستار عزيز سمير العاني7456
20الشرقاطكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان ابراهيم احمد محمد الجبوري7459
30العلمابتدائيةموظف خدمة  أنثىاسماء نوفان عبدهللا علي الجبوري7460
25بلد.إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب مسلم ابراهيم كاظم مكدمي7461
18العلمكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربارق كامل سطام ملح العبيدي7465
16بيجيالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عصام عبدهللا علي الطائي7469
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسروه جمال مياح صالح العبيدي7470
27سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى حاتم هلول وحيد البازي7471
13الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاسية زكي خليل مصطفى -7472
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجرجيس خلف سالم حسين الجبوري7475
20الطوزمعهد المعلمينرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفدان محمدتقي زين العابدين مهدي .7476
25قرى آمرليكلية تربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عسكر موسى اسماعيل الباتي7478
18بلدثانوية امنة بنت الحسن المسائيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىغفران عبد هللا حسين محمد الطائي7481
6الطوزكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمعه جرجيس امين بيرام 7484٠
25الضلوعيةكلية تربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير اسماعيل ابراهيم عبدهللا السعدي7486
19بلدكلية التربية  للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني محجوب محمد حسن الحبابي7488
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17بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصفاء سعد جاسم عبدهللا الجبوري7491
13بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل ابراهيم حسن محمد الجبوري7492
20تكريتالتربية البدنية وعلم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشة جمال يونس عبد الدوري7493
20العلممعهد الدور التقنيكهرباءدبلومكاتب  ذكرعلي علوان احمد حمد الجبوري7494
30العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىغزوه ابراهيم خلف مطلك الجبوري7499
25بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان عبدهللا جاسم محمد الجبوري7500
12بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر حميد مسعود مخلف الشمري7501
11الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىهيلين علي حسين محمد الجبوري7504
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد فرج نجم اللهيبي7505
15بلدمعهد الفنون فنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحمزه علي طاهر عبدالحسين الكيم7506
6الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفيصل غازي فيصل ابراهيم الدوري7508
10الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى سعيد جاسم محمد الخزرجي7511
30تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس نشأت رشيد عطيه العبيدي7512
35سامراءمعهد اعداد المعلمات / سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح زهير ناجي صالح الدهان7514
20بيجيالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر عالوي مبارك مطر الجوعاني7515
15العلممعهد اعداد المعلماتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىعالية عبدالكريم محمد حاج الجبوري7517
25تكريتمعهد اعداد المعلمين تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكركمال عيسى نجرس جربوع الناصري7518
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرياسر غضبان خورشيد خلف البياتي7519
26الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر رشيد حميد حردان العبيدي7520
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء صالح محمد رومي الجبوري7525
23بيجيمعهد اعداد معلمات كركوكرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدالل حواس حسين جميم الشمري7528
40بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسالم خليل ابراهيم شهاب العبيدي7529
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا رزوق حميد حسن العباسي7532
24سامراءكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرابراهيم مخلف يوسف هايس العباسي7534
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام اسماعيل حسين محمد البياتي7536
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر يوسف عطيه جخدم الجميلي7537
11تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء ابراهيم انصيف جاسم العبيدي7539
25ديوان المديرية-كهرباءدبلومكاتب  ذكرريان كاظم علي احمد الدوري7541
25سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الستار طه ياسين محمود البو مهدي7543
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار كريم كاكل كريم الداودي7551
15الضلوعيةالتربية علوم صرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء مطشر محمد احمد الخزرجي7552
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20العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرفراس احمد عبدهللا محمد الجميلي7553
12الطوزكلية تربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمد هزاع حمدي البياتي7558
11بيجي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسلوان كرم نجم عبد هللا الجبوري7559
13بيجياعداديةكاتب  ذكرحسين عبدهللا محمد شاهر الجبوري7562
35بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسندس يوسف عباس جواد الحدادي7563
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوناي بيرام عبدهللا داود البياتي7564
15الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيريفان مصطفى محمد سعيد البرزنجي7565
6الطوزكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف رحيم ذياب حسن ، 7566
16الشرقاطتربية /علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرنمير حمد اسماعيل صعصيع الجبوري7567
25الشرقاطاالداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد يوسف عياش محمد الجبوري7568
5االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد جاسم محمد اطعيمه7571
14الدجيلكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجعفر كاظم علي عباس التميمي7575
35الدورمعهد اعداد المعلمات المسائياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىورقاء عباس فتحي يوسف الدوري7579
30بيجي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسامر خليل محمد محيميد العبيدي7581
19الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا غانم تركي سليبي المسعودي7583
10العلمكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه شامل كريم حسن النيساني7584
11بلدكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية محمد علي حمودي عبد الرزاق الربيعي7585
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبد عزيز حسين عرب البياتي7588
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف رائد ياسين عبد الرزاق التكريتي7589
25الطوزالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زكي خليل مصطفى -7591
18الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربختيار احمد محمد كريم الكيجي7592
34تكريت-رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين رياض محمد جاسم الدليمي7594
10العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خيرو حميد علي الجبوري7598
25بيجياالدابجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرالزم محمد محمود حميد الجبوري7609
20بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف عكله شهاب الجميلي7612
15الطوزبالبدون شهادةحرفي  ذكرمسعود نجم امين فتاح الداودي7614
11العلماالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عماد حمزه ابراهيم الجنابي7618
7العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام فارس محمد جبر الشبلي7619
20العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرطيف مشتاق خلف محمود الجبوري7622
9سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىزينب فرحان حميد طه 7624٠
20الدوركلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عادل هارون ماهود الجواري7628
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6بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد جاسم خلف الحبابي7629
27الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاثار احمد علي عيسى السبعاوي7630
15سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاثير صالح سعيد غرب البومهيدي7632
9الضلوعيةكليه التربيه والعلوم االتسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ابراهبم حسين محمد الجبوري7636
12تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرناهض محمد سليمان خضير العجيلي7637
11الطوزالتربية البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي موالن علي محمد -7638
30بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر عياش صبح شهاب /7639
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه منذر رزوقي ويس الدوري7640
17العلمادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنبأ هيشان عبدهللا يوسف الجميلي7641
27بيجيالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد امين خلف القيسي7642
25سامراءاعداد المعلمات المنصور الصباحبيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىساره عصمت عبدالكريم عواد الحسن7645
15تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغده عايد صالح فضيل الناصري7647
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء متعب ابراهيم عباس البازي7650
34بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل نزهان جدوع منفي الحمداني7651
20تكريتهندسة مدنيدبلومكاتب  ذكرمروان خالد احمد محمد الصميدعي7653
11الضلوعيةكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا وسمي هذال حمد الخزرجي7654
11الدوراآلداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى ابراهيم كامل جاسم السامرائي7655
35بيجيمعهد اعداد معلمات بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد حازم سمير عدوان الحديثي7656
20بيجيالدور التقنيدبلومكاتب  ذكرماهر عبد رشيد خلف المعيني7657
20بيجيمعهد معلمين اعداد الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىانوار ربيع احمد طعمه القيسي7658
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعماد اسماعيل علي محمود االحبابي7659
13سامراء/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد الرزاق احمد رديني /7662
8العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىازهار علي محمد حميد الجبوري7664
16بيجيتربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عالوي مبارك مطر الجوعاني7665
20بيجيتربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عغر بدوي نبع الجنابي7671
10بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مزهر محمد فرحان الحلبوسي7674
15الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربالل يوسف سلطان فرحان الدوري7676
7الدورثانوية دبي للبنينبستنةاعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين عبد رزوقي الدوري7677
9بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فوزي حسن صالح العلكاوي7682
18الدورادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد صباح خلف جاسم الدوري7683
6العلمالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركرم عبدالوهاب محمود لطيف الجبوري7685
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21بلدكليه االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون محمد عطيه علي الجنابي7689
45بيجيمعهد معلمين بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد هيشان بكر محمد الجبوري7692
10تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىماري هاشم علي يوسف العبيدي7693
26تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب عمر جاسم محمد العباسي7697
18تكريتمعهد تقني الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسلطان عواد مزهر البند الشمري7699
6الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد احسان عزالدين عارف الدوري7701
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغرام ابراهيم عبد حاذور العبيدي7702
35الشرقاطمعهد اعداد المعلمين المسائيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعيسى عبد عيسى مطر الجبوري7704
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عباس طعمه صادق البياتي7705
20الشرقاطالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سلطان عساف خليفه اللهيبي7707
12الضلوعية/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكربكر عويد احمد محمد الفراجي7709
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد نجيب جاسم محمد البياتي7710
25بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايثار علي ابراهيم اسماعيل الحمداني7714
30الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرطه عثمان خورشيد احمد الطائي7715
21الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانصاف جاسم عبد حنظل الجبوري7716
13سامراءجامعة سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره محمد طه جاسم البدري7717
30سامراءكهرباءاعداديةكاتب  ذكرمحمد ابراهيم محمد طعمه7718
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز احمد صالح حميد الجميلي7719
25تكريتكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نجاح مصطفى حميد الجوعاني7721
2الشرقاطاعدادية الشرقاط للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسيف صايل محمد مطر المرسومي7722
17سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف سعد عبدهللا ابراهيم الدوري7723
15بلدتربية علوم صرفعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد طالب خضير محمود العزاوي7724
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرهيثم جنان عبود ابراهيم الجميلي7726
20الضلوعيةالتربية علوم انسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلف فاضل علي صالح الجبوري7730
6االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حمد خلف حسن طعيمه7734
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر احمد صالح روضان الجبوري7735
35بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام مجبل جاسم عطية العبيدي7740
16سامراءاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي كريم ياسين محمود البومهدي7741
10تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنشوه طارق عبدالغفور سعيد الحديثي7743
25العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىكوثر مثنى جمعه مخلف الطائي7744
24بيجيكليه التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد رسول فهد محمد الجبوري7747
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14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى صباح باقر احمد البياتي7748
16الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكربشير حمد صالح خلف الجبوري7749
12العلمكلية االدراة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرحسين علي حسين نبع العبيدي7750
12الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار خوام محرف جاسم العبيدي7751
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرنا عامر شاكر طه الويس7753
18سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسرى كريم ياسين محمود البومهدي7754
20الضلوعيةكلية األدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفاطمه خضير صالح صايل الخزرجي7756
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه صالح اسود جبر الحديثي7757
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس ناطق احمد شهاب العنكز7760
25الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى زيد سامي حسن الخزرجي7762
35الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرماهر محمد احمد حمد الحمد7763
28الدوركرم الرحمنبستنةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد حسين عبد رزوقي الدوري7766
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافاق عبد الجبار عبد الكريم علي الشامي7767
13سامراءثانوية الزهراوي للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراحمدمراد عبداللطيف عاكف محمود المراد7769
20بيجيالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين حجي حمد بديوي الحمداني7772
14بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبد خلف سليمان القيسي7775
11الضلوعيةكلية التربية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان ثامر احمد ساير الفراجي7778
20العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان خلف حسن حماده الجبوري7780
20تكريتكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر بدر ضاحي حمد الدليمي7781
20بلدكلية االمام الجامعهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىظالل عبد الهادي محمد مهدي الشمري7782
13الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوفه هزبر علي رضيمه الفراجي7785
25تكريتثانوية ام المؤمنينادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنهى وليد عبدالكريم عمر الحديثي7786
18الدورمعهد اعداد المعلمين الصباحي /تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر حمورابي علي صالح الدوري7787
15سامراءمعهد االمين المسائية إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرربيع عبيد حسين شبيب الفراجي7789
20الضلوعيةتربية علوم انسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد سكندر خلف عبدهللا الجبوري7791
18سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عبدالهادي عبود احمد العواد7792
25تكريت0كهرباءدبلومكاتب  ذكرحاجم حامد علي نزال العبد7796
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي محمود صالح محمد الطائي7797
11الدور     كلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند احمد جاسم عباس البومهدي7800
24تكريتتربية للعلوم الصرفة علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىالفت رؤوف محمود احمد القيسي7801
35بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمها باسل محمد عزيز  الجاف7802
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6الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم ياس خضير حميد الفراجي7806
27بيجيالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل طارق حسن سالمة المجمعي7813
14الضلوعيةثانوية الجاحظ للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرنصيف جاسم محمد رميض الفراجي7815
30الشرقاطكلية التربيه للبناتنكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى سامي مطر حمد الجبوري7817
17بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرايمن اسامه خلف جاسم القيسي7819
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىليالي لؤي مهدي عباس السامرائي7820
20سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء محمد جميل نجم السلماني7821
23الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرجميل لفتة سلمان رميض الفراجي7824
15بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىسحر عودة محمد نديوي الرهيوي7828
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حازم عبود محمد السامرائي7829
30بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير مهدي صالح عباس الدوري7831
36الشرقاطعداد المعلمين الصباحي في الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصهيب عبد عيسى مطر الجبوري7833
8بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمالك حميد مسعود مخلف الشمري7835
30الطوزالتربيه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال موالن علي محمد -7836
15تكريتكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعماد جميل مجيد علي الحيدري7837
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران غانم رعد دحام الدوري7840
25الطوزكلية علوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام الياس محمد اسماعيل البياتي7843
23الطوزمعهد اعداد المعلمات طوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىماجده مصطفى حميد عبد هللا البياتي7844
10الشرقاطبالبدون شهادةحرفي  ذكراياد خليفه محمد عبد السبعاوي7846
11الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسام ابراهيم صالح حسين الجبوري7847
30الدوركلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاطياف وهب لطيف عيسى الدوري7848
20تكريت كلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود ابراهيم حسن حماده الناصري7850
20الدورالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنيران ثائر كليب مطلك الحيدري7851
30تكريتكلية تربيه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشروق نزار علي سلمان الدوري7852
21الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فارس ظاهر حمد الجبوري7854
17الطوزكلية تربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كمال محمد مهدي البياتي7856
17بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد سلطان محمد القيسي7858
17العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىمياسه محمود مهوس حمد الجبوري7860
20قرى آمرليكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى نجم الدين بصاص يوسف البياتي7861
27الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء حسين حمد خضر الجبوري7863
30سامراءمعهد اعداد المعلماتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس اسماعيل كردي خليل البازي7864
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22الطوزكلية التربية العلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتوانا مهدي علي محمد الداودي7866
19الضلوعيةكلية االمام الجامعة /بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنبأ قاسم حسين جاسم العبيدي7867
40بلد.إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىازهار حمدي مرهون عباس العبيدي7868
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب طارق علي نعمه الكروي7870
15الضلوعيةثانوية الكفاح للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي احمد خلف سليمان الجبوري7871
30الطوزكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم محمد خورشيد ابراهيم البياتي7872
17بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسليمان فهد عباس حمد الجميلي7874
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر محمود برجس درويش جبوري7875
15تكريتكلية التربية/علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء احمد علي يوسف الناصري7877
14الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف علي صالح داود البياتي7878
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاواره علي فرج عبدالرحمن كيل7879
18تكريتتربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر صباح شاهين رجب الناصري7880
24سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه نعمان سرحان حميد السامرائي7881
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكركريم احمد حسين علي الحشماوي7882
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد خليل جهاد فنخ الجبوري7883
13تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عماد عيسى نجرس الناصري7885
23الدوراعدادية الوطن للبنين ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عمار عبد الكريم مركز الدوري7886
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال محمد طعمه صالح العزاوي7887
13الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرماهر عبد هللا ابراهيم تايه الجبوري7890
22بلد/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي حسن علي خليفه الخزرجي7891
11بيجياعداديةكاتب  ذكرماجد حسن عبد عبدهللا الجبوري7892
20االسحاقي0عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبتول سحاب عبد محسن شايع7896
0تكريت.بدون شهادةموظف خدمة  أنثىايه راشد تركي ضفير الفالحي7897
16بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموفق سالم حبيب جاسم االسحاقي7898
12سامراءكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد مزاحم حمدون سلطان العجيلي7901
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمناف هاشم محمد صالح الحديثي7903
22الدجيلكلية االداب / قسم اللغة االنكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنزيهه عماد حسون نصيف الدجيلي7904
7بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان رشيد كنعان صالح السعدي7913
12الدورتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى سمير صبري عبدالرحمن الدوري7915
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرابراهيم عبد هللا خلف محمد البياتي7917
15الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد هزبر علي رضيمه الفراجي7919
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30قرى آمرليكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى سلمان صمد داود البياتي7920
31العلماالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمد مهدي صالح حسين الجميلي7921
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىساره عبدالعظيم ياسين حسن السامرائي7922
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكروسام ابراهيم صالح حسين الجبوري7926
28الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعيد قاسم محمد -7927
17الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس حسين خلف حسين الجبوري7928
17الشرقاطكليه التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء خالد محمد رمضان الجميلي7934
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركهالن حسين يوسف محيميد اللهيبي7935
12بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد اسامه خلف جاسم القيسي7939
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالستار صالح عبدهللا موسى البياتي7941
23سامراءكلية تربية بنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند كريم محمود زيدان االسودي7944
20العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا مقداد عبدهللا ابراهيم الجبوري7945
25سامراء العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عبدالمجيد حسين علي الدوري7946
14العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار شاكر محمود محمد العزاوي7947
32بيجيمعهد اعداد المعلماترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى مهيدي مشعان مذوذ الطائي7950
10بيجي0علوم حياةاعداديةكاتب  ذكرسعد تعيم حماد ثواني نمراوي7955
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسنيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث نجيب جاسم محمد البياتي7956
20بلدكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل داود مخلف سلمان العامري7957
19االسحاقيبالادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عيسى هراط خلف المجمعي7962
25الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكروعد صالح محمد مهدي الدوري7963
13العلمالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام محمود محمد خلف العزاوي7967
15سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حامد مجيد احمد البازي7968
15بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررعد برهان بهلول محمود الحرباوي7969
20تكريتكلية التربي للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردريد عادل احمد عاشور البياتي7970
30تكريتمعهد المعلمين المسائي المركزي تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر نعمان عطية عبدالغني التكريتي7971
22الضلوعيةالتربية العلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف علي صالح الجبوري7975
12بيجياعداديةكاتب  أنثىانوار ناظم صفر جراد الجبوري7977
15تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود نوفان هزاع الشمري7979
21بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام علي محمود صياد العزاوي7983
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحامد غازي جسام حسان األحبابي7985
12الشرقاطالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي علي عطيه حميد اللهيبي7986
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34سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسن كنعان احمد العباسي7987
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره احمد زيدان خليل البياتي7990
12تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالستار جابر علوان الطائي7992
7الشرقاطثانوية الحورية المسائيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرزياد عادل عبدالرحمن حسين العاشور7993
17بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء عريبي حسن محمد الحنظل7994
30الدورابتدائيةموظف خدمة  أنثىنضال محمد حسين احمد الدوري7998
11الشرقاطجامعة تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل عالء الدين صالح مرهش الجبوري8002
17سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد صبحي حسين فرج السامرائي8003
18تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحمير منذر حسين علي الحميري8007
10تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين مزهر محمود علي العجيلي8011
10تكريتالتربية البدنية وعلم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعمان منذر عايد عمر النوسة8013
20تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسامية دلف خلف مهدي القيسي8016
11الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرزياد علي حسين علوان الزبيدي8019
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروطبان احمد حميد حمد الصوفي8020
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى عدنان متعب محمد البياتي8021
12سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين علي فاضل علوان الحداد8025
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد يونس احمد حمد الجميلي8032
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها مزاحم مجيد حسن البوعباد8036
25بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان احمد جاسم خلف الحبابي8038
17بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرظافر فاروق دحام شمران النمراوي8040
6بلدالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكفاح جاسم محمد خضير المزروعي8042
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي حسن عبدهللا عيسى الجبوري8043
23سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرقصي اسعد داود جواد العباسي8044
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكررغيد اسماعيل حسين علي الجبوري8046
17سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى عبدالستار توفيق صالح -8049
7قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانسةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد قاسم كريم سمين البياتي8052
28بيجيكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرحان ابراهيم احمد عكلة الجبوري8055
22العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكريحيى محمد سالم حسين الجبوري8058
25الدجيلكليه تربيهفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمبدر جاسم مبدر حسن المرسومي8059
25بلدمعهد اعداد المعلمين المسائي المركزي بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرموفق مولود مجيد محمد السعودي8061
30تكريتمعهد معلماترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتركان عمران موسى خضر البياتي8062
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7بلدالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خلف جاسم خلف الحبابي8064
20الضلوعية/ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر وهاب لفته خلف الفراجي8067
22تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر جمعة محمد صالح العجيلي8068
25الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس اسماعيل هادي علوان العبادي8073
31الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام جمعه اسماعيل محمد الجبوري8074
17سامراءهندسة مدنياعداديةكاتب  ذكرحسنين كمال عبدالفتاح حسن السامرائي8076
17بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد رعد محمد علي القيسي8080
23الضلوعيةالتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال حميد حافظ ابراهيم العزاوي8081
13الدور-ثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جمال عواد حسين الدوري8082
26سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم عبدالوهاب كريم حسين النيساني8083
25بيجيابتدائيةموظف خدمة  ذكرعباس عطية عتيج دخيل الجبوري8085
30الشرقاطبالعربيدبلوممعلم خامس  ذكررمضان فرج عبدهللا حجي الجبوري8086
35تكريتاليوجدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا جمال كامل كوردي الجنابي8087
15بلدمعهد معلمين بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عبدهللا جاسم محمد السعودي8088
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء عبدالرحيم عباس محسن شايع8089
20الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرويده محمد حسين احمد الدوري8090
17العلمالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسين عبدهللا جاسم الجبوري8093
22تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد خزعل دحام عبد الناصري8094
30تكريت/رياضةدبلوممعلم خامس  ذكرهشام هاني رحيم جالب النجفي8096
20بيجيرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسجى رعد مهدي صالح الفياض8098
17الضلوعيةكلية االمام االعظم /الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصاله صالح ذياب صالح الجبوري8099
10بيجي0ادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىساره سعد نزال عالوي القيسي8101
14الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد فائق محمد زيدان الجواري8102
30الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام علي حسين خلف الجواري8108
35الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرماهر رعد علي حسين البياتي8110
10سامراءكلية النربية/سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى رعد صالح نجران الويسي8112
12الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبداللطيف محمود محمد ...8116
13تكريتمعهد تكنلوجيكهرباءدبلومكاتب  أنثىهناء وائل اسماعيل عبدالباقي العجيلي8117
30الدورمعهد الدور إنكليزيدبلومكاتب  أنثىلمى ناجي جاسم حميدي الدوري8122
23الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى كامل محمد احمد الجاف8126
22الدوركلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبله مرشد فرحان جمعه الدوري8130
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27تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهند ابراهيم حسن علي الكراعي8134
14الدجيل/فنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسن لطيف عباس محمد الموسوي8136
24تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين جاسم محمد عزاوي الحمداني8145
25الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد اسماعيل خلف حميد الجواري8147
21بلدكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى عدنان جاسم محمد الحبابي8148
15تكريتتربية العلوم انسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا علي حسن احمد الطائي8150
12بيجيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرهشام عبد خالد صالح الجبوري8152
20الضلوعيةمعهد يثرب المسائي العداد المعلمينلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء ابراهيم صالح علي الجبوري8162
19تكريتكلية العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ عبد الرحمن وهيب مجول الدوري8163
25العلمادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسعد فاضل عدوان محمود النعيمي8164
27تكريتالتربية للعلوم انسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور اركان غالب عبدالوهاب الصميدعي8165
10تكريتبستنةابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبد الرحمن وهيب مجول الدوري8168
14الضلوعيةثانوية الشافعيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي هالل حسن احمد الفراجي8169
17تكريتكلية العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عزاوي علي عثمان الدوري8177
20الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينة حردان حسون خلف الجبوري8178
30تكريتمعهد اعداد المعلماتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريهام ناظم غضبان فيصل التكريتي8181
11بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد اشالش خلف الجبوري8184
30الدورمهد المعلمين عربيدبلومكاتب  أنثىهيفاء هاشم حميد يوسف الدوري8186
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصالح احمد عبد صحن الصحن8187
20تكريتاداره واقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فؤاد محمود حسون الحديثي8188
23تكريتكلية تربية االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليندا عامر حامد سلطان الخساره8194
15تكريت كليةالتربية للبنات (العلوم للبنات حاليا)رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار انور شاكر حافظ التكريتي8196
14الدور0ابتدائيةموظف خدمة  ذكرشهاب غازي فيصل توفيق الحيدري8199
15تكريتمعهد معلمين تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي محمود عزيز سلطان العبيدي8200
20الدور-ابتدائيةحرفي  أنثىعال سلمان محمود درويش السالوي8207
12الدوراداره واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن مولود ياسين زهو الدوري8209
25تكريتنظم معلوماتاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا صالح مرمي عباسي8210
15سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرلؤي فليح حسن داود الدراجي8211
12الدورخارجياعداديةكاتب  ذكربهاء مولود ياسين زهو الدوري8214
15بلدمعهدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىلمى سعدي عبد الكريم طه الصالحي8219
20الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالحميد ذياب حميد ظاهر الشمري8220
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30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرنشوان محمود فاضل مطلك الجبوري8221
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر ذياب حميد ظاهر الشمري8222
30سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام نعمان حمد جاسم الزكره8235
25تكريتكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى عيسى راشد برجس الجنابي8238
35تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهديل ابراهيم صالح حمودي السميحي8239
8تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر سالم دحام هواس الدوري8240
30سامراءكلية التربية/سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء احمد حسين علوان السامرائي8243
13الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمقداد يونس احمد عبدهللا الدليمي8245
22بيجيكلية اصول الدين الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفارعه مظهر عبدهللا حياوي الطائي8246
24الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحال خالد ابراهيم علي البياتي8247
7بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى جمعه محمد صالح القيسي8248
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرواثق محمد احمد مهاوش الشمري8251
6العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء مهاوش عبدهللا جاسم الجبوري8252
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه شهاب احمد عويد الجبوري8253
13العلمكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانية صالح حسين عبدهللا الجبوري8255
18سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى عبدالرزاق عبدهللا محمود السامرائي8256
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبد القادر قاسم دحام هواش الدوري8260
15ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد مزاحم ياسين حميد الدوري8261
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاوراس جمال دحام هواس الدوري8262
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة عصام احمد خطاب العمراني8264
25بيجيالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عطا حميد لجي الجميلي8265
8العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجهينه فاضل محمد طياوي الجبوري8268
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرسفيان عبدالنبي رحيم هادي العاني8269
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعيد محمد حسين محمود 8272٠
17سامراءكلية الحقوقاخرىبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفالح حسن محمد عويد العباسي8274
23سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال ماجد حسن علي 8277٠
11بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعثمان حمود أحمد عبدهللا الجبوري8279
13العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر حمدان مهدي شكران الجبوري8282
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىرنا سمير ابراهيم حسين الدوري8283
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفاف عبدالحليم عبدالكريم سليمان البياتي8284
22الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود مزاحم ياسين حميد الدوري8287
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14بيجياعداديةكاتب  ذكرامجد ابراهيم محمد صالح القيسي8288
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء علي اكبر احمد زينل البياتي8289
22ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرياسر فارس ياسين خاطر الناصري8292
10الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار حسين خساره حسين الدوري8294
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجميله احمد ابراهيم احمد العواد8295
22سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم برهان محيميد عليوي البوسلو8299
32تكريتكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد مزحم جارهللا صالح .8300
4الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنورا جاسم محمد نصيف النداوي8301
28الطوزالتربية االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عباس احمد خورشيد البياتي8304
12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالسم سعدي خلف حسن 8306٠
20العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى محمود خليل هندي الجبوري8308
14العلمكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان حسين سلوم مصطفى الجبوري8309
11بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير هيثم مناور شهوان الحمداني8310
24تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه قحطان حاتم طايس الدوري8316
15بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين جابر جاسم حسن الحرباوي8320
15سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميالد عبدالحميد صالح مهدي السليم8321
17تكريتكليه التربيه البنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مناور مخلف محمد العجيلي8322
19تكريتاعداديةكاتب  ذكرليث خميس مصلح عطية المرسومي8324
26تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور عواد خلف مرمي الدوري8325
30بلدابن رشدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالرزاق محمود علي الطائي8326
20الشرقاطاالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقيس احمد حسين جويد الرملي8327
23سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء محمود قادر محمود السامرائي8328
14الطوزاعدادية الطوز التجارية للبناتاعداديةكاتب  أنثىنوره جودت نامق عباس .8330
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي محمد خلف الجبوري8331
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرحذيفة حسين علوان محمد 8335٠
30سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه احمد ابراهيم احمد العواد8339
17الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروسام كمال عبدهللا ابراهيم الدوري8341
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروزًكار اسماعيل ولي علي داودي8342
11العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرزان بهجت سلوم مصطفى الجبوري8343
24الطوزالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم ادهم رضا خضر البياتي8344
4بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهيب فخري انصيف جاسم الخزرجي8345
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18سامراءكلية االمام االعظم الجامعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريسرى انور خزعل محمود البواسود8347
14تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عواد خلف مرمي الدوري8349
20الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسميعة خليل ابراهيم محمود البياتي8350
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمود ايوب حمادي ----------8351
18الطوزكليه التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرلى عباس مهدي عبد الباوي8352
20سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احمد حسين علوان السامرائي8354
25بلدالتربية ابن رشدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين أبراهيم زيدان خلف الخزرجي8358
35الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه اياد جاسم داحور الجبوري8359
17الطوزالتربية االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجميل عبدالستار محمد خورشيد البياتي8360
14العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خلف جاسم خلف الجبوري8361
16يثربكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء بادع جاسم حسين المزروعي8365
23الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب جمال عباس علي البياتي8366
32تكريتكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران داود سلمان علي السعيدي8367
15سامراءاالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن احمد شويش الزناد8370
16تكريتكلية التربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء حسين كهالن محمد المشايخي8374
18بيجياعداديةكاتب  أنثىدنيا فوزي حسن صالح العلكاوي8375
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد المهيمن حسون جاسم محمد المليسي8378
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانسةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده رائد مظهر خليل الدوري8384
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحرجان عبدالرزاق حرجان ارحيم الجميلي8385
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبدالرحمن عبيد عيسى القيسي8387
18العلماعداديةكاتب  أنثىرسل حسين جاسم محمد الجبوري8388
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرماهر عبدهللا حسين حنده الجميلي8390
25سامراءمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكراحمد ياسين فاضل محمد العباس8392
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوداد عادل محمود حمش اختيارلو8395
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهان فاضل عباس علي فتخان8396
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمجيد حمد سعيد هنادة الجميلي8399
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين طلب خلف عبدهللا الجبوري8402
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنضال انور خزعل محمود البو اسود8404
29بلدكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ثامر عبد الغني موسى الربيعي8406
27تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين غازي حسين احمد العاصي8407
6الطوزالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنرجس يوسف يعقوب بوسف البياتي8409
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7تكريتاعداديةكاتب  أنثىيقين طالب محمود بديوي الفراجي8410
15العلمالتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حامد مهدي شكران الجبوري8411
20بلدالتربية االساسية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حسون علوان شالش التميمي8412
29الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مؤيد احمد كبسون البياتي8413
17الشرقاطكلية اال ادابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي محمد الجبوري8414
10تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىامنه مصطفى محمود ابراهيم الناصري8416
20الدورالحقوققانونماجستيرقانوني  أنثىميساء كمال عبدهللا ابراهيم الدوري8417
11سامراءكلية التربيه االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفارس نشأت فارس طعان العزاوي8420
18الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروليد خالد جبر خضر الجبوري8424
12سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكراحمد اياد رشيد مصطفى السامرائي8425
32تكريتكلية العلوم الطبيهعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعبدهللا حسن احمد معجون التكريتي8430
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرداود سالم عناد مناور الجنابي8432
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجهينة حسون جاسم محمد المليسي8434
20تكريتكلية التربيهاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث زياد جارهللا فاضل التكريتي8435
13تكريتكلية العلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل اسماعيل خليل اسود الحميري8438
23تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج نصرت عبدهللا فرحان الدوري8441
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرخلف محمود محمد هرموش اطعيمه8444
7بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىانسام عبدالكريم حسن خلف الطائي8447
10الطوزكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار رحيم عالوي حسين البياتي8449
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حماده احمد صالح القيسي8453
15سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر طارق عبدالكريم علي العلوش8454
17بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عزيز نامس طالل الجبوري8455
20العلماعداديةكاتب  ذكرمروان حسن علي ساري العبيدي8458
12الدوراعداديةكاتب  ذكرشهاب كمال عبدهللا ابراهيم الدوري8459
35الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغالب احمد مهدي كمون الفراجي8460
6الشرقاطكلية الهندسة ادبي/علميبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد صحن عبدهللا احمد الجبوري8462
12الطوزابتدائيةحرفي  ذكرنجاح محمد علي سلمان الجبوري8463
20سامراءكلية التربية / سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة محمد فائق محمد الشاماني8464
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير عنيزان سرحان علي الحمداني8465
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر حسين حمود حسن الفرهودي8467
12االسحاقيالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد فواز اسماعيل عبيد القيسي8470
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12العلماالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاروى محمود عباد محمد الجبوري8471
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص هادي شحاذه خلف البياتي8472
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرنصرهللا عزيز عبدهللا محمد الجميلي8475
15سامراءالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهبه فالح حسن احمد قاج8476
10العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرائده حسن صالح احمد الجبوري8479
10تكريتكلية التربيه للعلوم اإلنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام عبدالمالك احمد حسن العباسي8480
7الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىإيالف نياز هياس عباس 8481٠
11تكريتعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل احمد قاسم محمد الجبوري8483
23قرى آمرليكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا محسن علي الحسني8485
24العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهال سامي حسون محمد العبيدي8486
18الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدهللا جواد جاسم الخزرجي8488
27الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مصطفى زعيان احمد الدوري8493
11تكريتالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأوراس عايد أنصيف حسن العيساوي8496
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىامينه موسى عمر جاسم الخفاجي8500
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخليل طارق عبود لطوف اللطوف8503
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعدنان جاسم احمد مصطفى البدراني8506
11العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حماد مهدي شكران الجبوري8508
25تكريتكليه التربيه للعلوم االنسانيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى يعقوب يوسف مسعود الحميراء8510
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناصر بهاء نعمان جاسم الحسين8511
31تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم عيسى ارحيم ابراهيم الموسى فرج8512
16تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد نعيم امين محمود الدوري8513
22الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرنين اجديع سعد عسكر الدليمي8515
30بلدالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرحسنين علي جواد حمد السعدي8517
19بلدالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن محمد علي فاضل شكر الربيعي8518
25الطوزكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبد احمد علي البياتي8522
6ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكركرم حاتم متعب عزاوي جبوري8524
15الطوزكليه التربيه االساسيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميره جبار طه حسن البياتي8527
30العلمكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاكتفاء لطيف حماده خلف الجبوري8535
23الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خليل ابراهيم حسن العبيدي8536
20تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسماح منعم كردي عمر العبيدي8539
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر جمال مرعي حسن الحديثي8540
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15الدوركلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مولود حسين حمد الدوري8541
28الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمكارم فاضل صلبي سعيد الجميلي8542
28العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى احمد حسون محمد العبيدي8544
29بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد امنيف جاسم علي الجميلي8545
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمصطفى جاسم اسماعيل كاطع لهيبي8546
15الضلوعيةكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن جاسم محمد سعيد الفراجي8547
24الضلوعيةالتربية االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي منذر سالم عطيه العبيدي8548
16الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل خليل ضيف شمر الجبوري8549
30بلدكلية االمام الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران كاظم موسى كاظم الشامي8550
19الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالستار طعمه حسين علي الحمداني8551
15االسحاقيكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام جاسم محمد مطر اعطيشاوي8552
6تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرزيد اسامه شوقي طه الدوري8553
20بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهيفاء خلف عبد عطيه القيسي8554
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم حسين علي مهدي البياتي8556
29الضلوعيةكلية التربية للعلوم األنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل علي ظاهر عبد الوهاب الجنابي8559
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرحاتم علي محمد حمد الطائي8561
13بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد نزال علي خلف الجبوري8564
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين ركاد خلف ارحيم البوعباس8565
26قرى آمرليكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور محمود محمد نايف الجنابي8566
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي موسى ارحيم ابراهيم الموسى فرج8567
13الدوراعداديةكاتب  ذكروليد خالد محسن خضر الدوري8568
13الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان سعد مزاحم نزال المكدمي8570
11الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد حسام الدين جمعه محمد الدوري8571
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد نزهان خزعل دخيل الجبوري8572
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىاخالص ناظم عبدهللا حمد الجبوري8573
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكررعد خيرو حسين ابراهيم المشهداني8578
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصيرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء منديل خليل محمد الجبوري8579
20تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمد ذياب غفار التكريتي8580
15تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكراكرم احمد خليل حمد المعماري8581
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير سعد خضير عبدالرزاق الحديثي8585
19سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي صالح مهدي السليم8586
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40بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرشا خالد ابراهيم عبد الفراجي8587
25سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد طارق عبود لطوف اللطوف8588
11الطوزكليه التربيه طوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه مفيد رشيد خورشيد البياتى8589
14تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين ماجد مخلف حمادي العبيدي8591
35بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرامجد طارق محروس عواد الجنابي8593
13الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد ايوب فهد درويش الحمداني8594
12بيجيالتربية لعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا حكمت عبد محمد العبيدي8595
12الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن باسم صالح سعيد الصالحي8597
30الشرقاطاخرىدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد خضر عواد حسن الجبوري8599
22الضلوعيةإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىظفر عبدهللا حواس خالد الجبوري8600
17الضلوعيةاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناهده احمد فرج خليل الجبوري8601
25سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى سعد محمد عماش البو مهدي8602
11الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم ادريس عبدهللا علي الجبوري8603
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد زاحم محمود حسن البواسود8604
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا رمضان علي حسين الجبوري8607
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا حسين عواد حسن الجبوري8609
26الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكررماح امديد محمد موسى الجبوري8612
22العلمكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفان محمد ابراهيم حمادي الفراجي8613
13الطوزكلية القلم الجامعة / كركوكإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي زمان مهدي مبارك ....8614
20سامراءتربية سامراء كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حسام فاضل رشيد السامرائي8616
9بيجياعداديةكاتب  ذكرعمار جمعه محمد صالح القيسي8617
15العلماعداديةكاتب  ذكرميسر خالد عبدهللا جاسم الجبوري8618
7االسحاقيجامعة االمام الجامعة العراق - بلدقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكررأفت حميد خلف علي شايع8619
22الضلوعيةكلية تربية البناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل عامر محمود عكيل الدليمي8620
7تكريتاعداديةكاتب  ذكرسيف مهند حميد محمد الدوري8622
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجاسم عبدهللا جاسم محمد السعودي8626
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر رحيم عالوي حسين البياتي8629
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم محمد حمد حسين الربيعي8632
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخيرهللا موفق عواد جويد الجميلي8634
18بيجيالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف مدهللا شويخ عبيد القيسي8636
1الدورابتدائيةحرفي  ذكربهاء احمد محمود ارزوقي الدوري8637
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25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروليد محمد جواد يوسف الجميلي8639
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عامر عبد الجبار حمودي السامرائي8642
35الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم احمد مهدي كمون الفراجي8643
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرحمزه خزعل عبد مزعل العجيلي8645
20تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا مؤيد حمدي لطيف الجبوري8646
20بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد خالد حكمه مخلف العزاوي8648
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعلي محمد عبدهللا خضر الجبوري8649
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة هذال طاهر عطاهللا الجبوري8650
28العلمالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصعب عماد محمد نعمان البياتي8651
24بيجيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحيق سعيد فرحان هجيج الجنابي8652
15بيجيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير ابراهيم احمد عبد الرحمن الجبوري8654
23تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد ابراهيم محمد صالح /8655
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد حازم عبد هندي الدوري8656
16الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي حمودي علي البياتي8657
20االسحاقياخرىابتدائيةحرفي  ذكرعمار صدام محمد حميد القيسي8659
7العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعدن انور ارحيم محيميد الجبوري8660
20الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره حسين حيدر حسن البياتي8661
5سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكريوسف جيجان محمد درويش السالوي8663
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء حسين علي مهدي البياتي8665
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا حميد عبد احمد النيساني8667
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر محمود عبد محمد العبيدي8668
24بيجيالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد غازي صعب مشرف الجبوري8670
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرغازي فيصل حمد خلف الجبوري8672
33الشرقاطكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز عيسى صلبي سعيد الجميلي8674
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفاضل باهض ظاهر فرحان الفراجي8676
14تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اسامه شوقي طه الدوري8679
20سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينه قاسم غريب محمود الشبالوي8680
23سامراءاعداديةكاتب  أنثىشيماء عبد الرحمن حسن هادي السامرائي8683
7الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحكم خليل ابراهيم صالح -8684
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفاطمة شوكت نصيف جاسم العتبي8686
34تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورا عمران رشيد علي الكراعي8687
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30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحمد خضر اسماعيل محمد الجبوري8688
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرارشد ثامر جدوع حلو الجبوري8689
8تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمد صالح محمود التكريتي8692
2الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيثم احمد محمود ارزوفي الدوري8694
25بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد دالل عناد ابراهيم العزاوي8696
29تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبد سالم عطية عبدالرزاق القاسمي8699
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محمد جواد يوسف الجميلي8701
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكردابان احمد صابر خورشيد الداودي8702
30تكريتكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة خيرهللا خليل ابراهيم الدوري8704
20تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء وليد عايد حاجم التكريتي8705
20بيجيكلية تربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسن طلب خلف الجبوري8706
25الضلوعيةكليه االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح محمد فرحان محمد العبيدي8708
7بلدالتربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رياض عباس حسن الحيالي8710
26الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن خضر حسن سمين الحيالي8711
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد حبيب حسين حمد الجبوري8712
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىضمياء احمد خليل حمد المعماري8713
5تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي عمر سلمان دحاوي العجيلي8714
1الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمشعل شاكر محمد زمام الرياشي8715
17الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشلير لطيف مزعل صالح الدليمي8717
15الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حميد لطيف عمر الدوري8719
20الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمد عبدهللا اسماعيل عبد الدليمي8720
18سامراءكليه االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه فريد حسين جداع السامرائي8722
20سامراءاإلمام األعظم الجامعة سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفهد محمد حسين احمد البومهدي8724
17الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان عبدالباسط طه حمودي الصيادي8726
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقاسم احمد علي فرحان السامرائي8728
40بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد حكمت داود معروف الجويني8729
13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس مهدي صالح عبد السامرائي8733
30الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء غازي شهاب حميد الفراجي8734
22الطوزكلية التربية طوز خورماتوافيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس ناظم عبد المحسن مصطفى البياتي8735
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين علي رشاد حسن المجمعي8736
30تكريتكلية التربية للبناتاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان رشيد موفق رشيد البغدادي8737
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34الدورعربيدبلوممعلم خامس  ذكرظاهر احمد كاظم كركز العيساوي8739
30الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شهاب احمد حسين الربيعي8740
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكو اكرام سعيد محمد الداودي8741
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرسالم علي جواد كاظم العزاوي8746
15الضلوعيةقسم أصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عبدالمجيد سعد جديع الخزرجي8749
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد ادريس عبدهللا علي الجبوري8751
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرجالل صبحي خلف جاسم الجبوري8753
15الطوزكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حسين علي مهدي البياتي8755
16الدوركلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان قحطان عدنان عبدهللا الدوري8756
16تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم الدوري8757
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقتيبه موفق عواد جويد الجميلي8758
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكربالسم حمد ثلج علي الجبوري8759
12سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ليث فارس خلف البواسود8761
29الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ملحم محمد حمد اللهيبي8762
32سامراءتربية سامراء علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهاله رياض مجبل عباس السامرائي8765
10تكريتكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره منذر مهدي هالل الشنداح8766
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء خالد جمعه خضير الحديوه8767
15الطوزكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاستبرق هيثم نقي تقي البياتي8768
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجمة خلف بيج عبدهللا العبيدي8771
15تكريتكلية التربية الراضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم اركان ياسين خلف الخزرجي8772
19تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسيل ابراهيم اسماعيل خلف الجبوري8774
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكرامة رشيد احمد ضامن الجبوري8777
13سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبد اللطيف علي فرحان السامرائي8778
30يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحامد ريس نصيف عاكش الفراجي8780
25تكريتالتراث الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكردريد عبد كاظم صالح الطربولي8782
20بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه بكتل سالم نايف الجنابي8783
16تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل هشام طه محمد الدنيدل8787
34سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء اسماعيل احمد هيالن العباسي8788
15الضلوعية كلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سلمان درويش خلف الجبوري8790
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعطية شعيب خلف حمد الجبوري8791
10تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد لفته حسن خلف العزي8792
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23بيجيكلية تربية العلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند وليد خالد خلف القيسي8793
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسهيل عطيه كرمان محمد الجبوري8797
25بيجيكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام جاسم محمد سبع الحمداني8798
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعبداللطيف صالح احمد حسين الدراجي8799
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ثاير محمود فرحان اللهيبي8800
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخميس مصلح عطية بدر المرسومي8801
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرعايد حماد عايد حماد اللهيبي8803
21الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد فرحان فالح الجوعاني8804
9يثربالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين خالد عباس علي المجمعي8805
30الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبيداء محمد حسين خليل فليجة8806
10الضلوعيةكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد نزهان جاسم عطيه العبيدي8807
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكحالء عبداللطيف علي فرحان السامرائي8808
6بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مروان علي حسن العزاوي8809
16الطوزتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد عبدهللا القيسي8810
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور نزار احمد سلمان الدوري8811
18الطوزكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكراواز مهدي خورشيد محمد -8812
7بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر زبن عواد حايف الشمري8817
22الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهدي قيصل احمد كبسون البياتي8818
14الدوركلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور هيكل امير محمود الدوري8820
10تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى باسل عمر صالح الشلهم8822
10الضلوعيةكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية علي مطلك محمد الجبور8824
20بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفاضل حسن حمه كريم اسكندر الجاف8825
19سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء مهند مولود خزعل السامرائي8827
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيماء حسين سليمان مصلح الجغيفي8828
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه احمد حمدي حسين االلوسي8829
25بيجياعداديةكاتب  ذكرنجاح ظاهر عيدان محمد الجبوري8830
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىجنه طالل علي مهدي الهاشمي8831
21الشرقاطالزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرمروان عبدهللا صنم محمد الجبوري8832
16بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي عبد الكريم محمد احمد الراوي8833
30الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكروسام عدنان مطلك جاسم *8835
20الضلوعيةكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء صالح حمد حسن الجبوري8836
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35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور عبد الخالق ذاكر يعقوب الطائي8837
25سامراءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزار خالد عبدالكريم عبود ال شبيب8838
28العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء حميد مهاوش فرحان العبيدي8841
15قرى آمرليالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى رضا عدوان موسى البياتي8843
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار ايوب احمد علي الفراجي8844
10بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر عبد صالح فباض الجنابي8845
31الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرقدامه زياد ابراهيم حسن الدوري8846
31الدوركلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال احمود عبطان عريعر الطريمشاوي8847
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهيثم خليل ابراهيم درويش السالوي8848
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد غيدان خلف عاصم الدوري8850
11الضلوعيةكلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين جاسم محمد رميض الفراجي8851
23الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جاسم محمد فارس الجبوري8856
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حسين حمد عمر الجبوري8857
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه جاسم محمد شاكر الطائي8858
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالغفار سعد محمد حبيب الكنعاني8859
19الضلوعيةاالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرازهر خضر سلطان جابر الجبوري8862
16الشرقاطكلية التربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررمضان محسن رمضان عبدهللا الجبوري8864
5العلمابتدائيةحرفي  أنثىسعاد مهدي صالح عالوي الجبوري8866
11بيجياعداديةكاتب  ذكرضياء عبد خالد صالح الجبوري8871
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم هشام طه محمد الدنيدل8872
8الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي حسن عبد الهادي مهدي السعدي8874
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير يوسف نجم زيدان الفراجي8875
17العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدور عباس احمد عبدهللا الجميلي8876
29الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىافنان محمد خضر محمود ماليه8877
13بيجيكلية االداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرامير نزار جبار جاسم الجنابي8878
12يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن لطيف جاسم محمد االحبابي8879
30تكريتكلية علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام طه فارس رجب المفرجي8880
4العلمابتدائيةحرفي  ذكرعثمان احمد ندا هجار العبيدي8881
10سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران رياض صادق مهدي السامرائي8882
6سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالعزيز علي خلف العباسي8883
20الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعادل ابراهيم عالوي حسن الفراجي8884
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20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفيصل قادر خورشيد احمد البياتي8885
21بيجيكلية تربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عدنان حمد فاضل الجنابي8887
15الدوركلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس نجاح حارز داود الدوري8888
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمروان حسن طلب خلف الجبوري8889
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراياد حامد حسن حمد الفراجي8890
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد عطية احمد حميد الجبوري8891
13االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاطمه رزوق عداي طلك اغضيب8893
40قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحسين عسكر فاضل ابراهيم البياتي8898
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبع هزبر فيزي محمد الناصري8900
15الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء محمد نامس شكطي الجبوري8902
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراورنس حسين طه فرحان االسودي8903
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرماجد حميد صالح مهدي الداودي8904
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىباسمه حسين علي احمد الجبوري8907
19الدورجامعة تكريت كلية التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماجده فرحان عباس طه الدوري8908
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد سعود عبدالعزيز عبدالحميد الجبوري8910
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد سليمان علي سالم الجبوري8911
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ارحيل منديل عبدهللا اللهيبي8912
1سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىرقيه خضر عبدالجبار محمدسعيد الجبوري8913
19االسحاقياعداديةكاتب  ذكرطارق رافد احمد حسين اطعيمه8914
11بيجياعداديةكاتب  ذكرحكم مروان علي حسن العزاوي8915
22تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام الدين ابراهيم محمد صالح /8917
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرسعدهللا محمد حسين علي الجبوري8920
9الشرقاطكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىذكاء خلف حمد عبدهللا الجميلي8922
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء احمد حسين احمد الدوري8924
16الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر شاكر سلمان محمد الخيالني8926
25سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالباسط عبداللطيف عبدالنبي البدري8929
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىالهام مخلف حديد عبد العجيلي8930
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكويستان بايز قادر كريم شيخان8931
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عواد حميد احمد الجبوري8932
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخضر جزاع صالح محمد المنديل8934
18الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اياد عبدالكريم مطلق -8936
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7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمعاذ علي حسن صالح الدوري8937
17بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا لطيف مزبان خلف الجنابي8938
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعامر محمود عبيد مخلف الجميلي8939
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ابراهيم علي عيسى الجبوري8943
24الدور التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى بدر محمد عياده الدوري8944
25الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سامي كعود صلبي المكدمي8948
15قرى آمرليكلية الترببةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزكية محمد غني حمزة البياتي8949
14الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء أحمد حسن درويش الجميلي8952
20بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه ياسين عزيز يوسف العزاوي8954
11بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد فاروق عبداللطيف ابراهيم السلماني8955
10تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد قدوري حسون صليبي /8956
18بلدكلية التربية ابن الهيثمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم محمد عزيز الرفيعي8960
17سامراءكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عيسى احمد امين الصالحي8964
25تكريتكلية اللغاتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد حميد محمد حسين الفراجي8970
8بلدعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر حبيب عبدالحسن حسن البياتي8971
22بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان فائز كردي ثلج الحمداني8973
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد اياد محمود مصطفى الجميلي8974
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرجمال حمدان عبدهللا حبيب الفراجي8976
30تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسجى رياض سليمان يوسف الناصري8977
12سامراءكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد نشأت تركي البازي8979
5تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىبشرى شعبان نافل جزاع الكراعي8980
18الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح جاسم محمد حسين الجبوري8987
15الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة / سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء علي محمد عطيه الجبوري8988
24الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحاتم محمد عبد هللا جلوي الذيابي8989
10العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىجواهر انور ارحيم محيميد الجبوري8991
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد شامل فاضل صياد البازي8992
22الطوزكلية التربية البناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمياء حمزة بنو اسماعيل البياتي8995
23الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه فارس ميزر عبدالحميد الخزرجي8999
24بلدالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خوام محمد جواد السعدي9000
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعيد ابراهيم امحيميد زايد العكيدي9001
11ديوان المديريةالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكربالل مازن محي ذيبان االيوبي9005
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40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى لؤي عبدالكريم ياسين السامرائي9006
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اديب خلف جاسم الجبوري9009
19العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم صباح شهاب احمد الجبوري9012
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم خلف محمد الهادي9013
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأمنة مهند عبد الرحمن مصطفى التكريتي9015
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبدالجبار محمد اسماعيل الحمداني9016
15الدورثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمنيف شاكر محمد زمام الرياشي9017
15الضلوعيةكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة عبدالجبار شكر محمود الربيعي9020
28تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرظافر صالح اسماعيل ابراهيم المعماري9021
1تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىزمن فراس وطبان مذود الطائي9023
6الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود سمير فاضل اسماعيل الكيالني9024
7االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجاه رزوق عداي طلك اغضيب9025
7الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزينب محجوب تركي عليوي الجبوري9027
16الدور  كلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم ساجد توفيق ابراهيم السامرائي9028
17بيجياالداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرماهر حسين احمد حسين القيسي9030
30سامراءالتربية االساسية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء خلف محمد حسن الجبوري9031
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرشكر محمد خلف وادي الجبوري9033
19العلماعداديةكاتب  ذكرحمزه سامي حسون محمد العبيدي9034
3الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان قحطان عدنان عبدالرحمن الدوري9035
19بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزالن نزار جبار جاسم الجنابي9037
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسند مطلك دبي اسمير الجذله9038
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود محمد محمود احمد الجبوري9040
26الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايالف نوري بشير حميد الجبوري9041
15بلدكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقصي كريم ياسين شالل الجيالوي9042
24الضلوعيةالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد خلف صالح الجبوري9043
16قرى آمرليكلية تربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس احمد ذياب موسى البياتي9044
36الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه حسين ابراهيم عبدهللا الجبوري9045
20تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان خزعل اسماعيل صياد الجميلي9046
13سامراءكلية التربية / كيمياءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين مهدي احمد ابراهيم الدوري9047
29الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مؤيد خلف جليل البياتي9049
16الطوزتربيه طوز خرماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء ثاير محمد محمود العزاوي9050
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18الضلوعيةاجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغيداء صافي خلف دبعون العزاوي9052
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبود مهدي حسين المكدمي9053
12الضلوعيةكلية االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعويد عواد خلف حماش المفرجي9054
16تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى غازي سلمان ضيدان /9055
10الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم عزاوي محمد زعيبر الجواري9056
8الطوز التكلولوجيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل علي محمد علي البياتي9057
22العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد موفق عبدالكريم حسين العبيدي9058
10بيجياعداديةكاتب  ذكرعالء وليد محمد صالح القيسي9059
6العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حواس خلف رجا الناصري9060
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالباسط محمد حسين جبر الجبوري9061
20بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسارة طايس طه باييز الحديثي9062
10بيجياعداديةكاتب  ذكرميزر احمد صالح دهش العبيدي9064
15الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرطالل مصطفى عبدهللا جاسم البياتي9067
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزار عباس خضير عبدالرزاق الحديثي9069
17الطوزاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعد حمود اسماعيل حمد الحمداني9071
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرسعد علي جاسم خضير الدوري9074
25الضلوعيةاالدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفريد طعمه حمد نجم الجبوري9076
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن كنعان صديق سليم9078
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالده جاسم حماده عبدهللا الجبوري9079
28سامراءكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى احمد اسماعيل حمد البكر9080
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرفالح عبدهللا يوسف خلف البياتي9081
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرقاسم محمد حسين خليفه الفراجي9082
22الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي احمد سلطان الجبوري9083
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس محمد عايد محمد المعماري9084
28سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحال محمد بشير مهدي الجولي9085
15الدوراعداديةكاتب  ذكرلقمان ثابت نعمان ياسين الدوري9086
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعبير رعد شرقي حندوش العبيدي9088
13بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعمر حسن طلب خلف الجبوري9089
20الشرقاطكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود دخيل حسين ماجد الجبوري9092
27العلمالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرنزهان محمود خلف عويد الجبوري9093
23الدوركلية التربية للعلوم األنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكروضاح محمود شاكر أحمد الدوري9095
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35تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار محمد صالح عبدالرزاق السامرائي9097
20االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان حسن عطيه حمد شايع9098
26بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرميسر عباس حمادي فاضل الجنابي9099
22الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى نجم محمد علي الجميلي9100
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربالل أحمد حسين محمد الجبوري9101
7تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرهيثم اياد احمد ذياب الدوري9102
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى حسن احمد زيدان االسودي9104
10الضلوعيةاللغاتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز خضير مزعل صالح الدليمي9105
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرنا صفاء صبوح علوش البازي9107
30الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكروسمي احمد صالح راعي اللهيبي9108
27قرى آمرليكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عصام مرشد حسين البياتي9109
19بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام ناظم علي فرحان الفريجي9111
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ولي محمد عباس البياتي9113
40بلداعداديةكاتب  ذكرحسن سالم عبود عباس ال حداد الحسني9116
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل سعد مشعل قدوري العبيدي9117
12الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عاصي حمود حماش داود9118
30الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىپرژين محسن علي سعيد الداودي9119
26الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد ابراهيم خلف عطيه السبعاوي9123
19الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكربارق مجبل عبدالرزاق حسن الجبوري9124
4الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرصالح قحطان عدنان عبدالرحمن الدوري9126
21سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبد الرحمن سلوم داود البازي9128
33سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد زكي لفته حمد الكنعاني9129
20الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر عبدهللا اسماعيل عبد الدليمي9130
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سعيد ابراهيم ارحيم العمري9131
24سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول سعود جبر حسين الكربولي9132
20بلدكلية تربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال عبدالرزاق احمد حسن الربيعي9133
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين محمد حسن شايع9135
15سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم خضير حمود حسين العباسي9136
12العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد شالل محمود حمد الجبوري9138
12الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرصعب محجم فارس حمادي الحمداني9140
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح ظاهر حبيب الجبوري9141
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15تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء ليث محمد حميد الناصري9142
14الشرقاطكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاخالص نعمان عبدهللا محمدعلي الجميلي9143
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء عبدهللا محمد عمر الجبوري9144
17بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث محمد طه عبدهللا الجبوري9145
30الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف خضير عباس صالح الخزرجي9150
25سامراءكلية التربية/ سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور الدين عبد الرزاق محمد حسن السامرائي9153
25بلدالتربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم احمد حسين محمد االحبابي9157
15الطوزكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزوان لقمان عثمان محمد زنكنه9158
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكربرك ندا هجار كلي العبيدي9163
15الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمصطفى عادل عباس امين الدوري9164
13الدورابتدائيةحرفي  ذكرمازن حامد مطلك ابراهيم الدوري9165
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاروى عبدهللا جاسم محمد الجبوري9166
30الدور كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس يونس حاتم سلطان الدوري9167
13تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجدة اقدام عبدالرحمن حسين الراضي9169
25الطوزالتربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلطيف دلف حميد سليمان --------9170
26الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان خضر حسن سمين الحيالي9171
15العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف سفيان حافظ شهاب العبيدي9172
27العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالحان خميس ثامر احمد الجبوري9174
12تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى خالد احمد خلف الجبوري9175
15العلماعداديةكاتب  أنثىندى جاسم عيسى حميد جبوري9178
21الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبد الرحمن مازن رشاد حمدي الدوري9179
10العلمثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد ذاكر محمود احمد الدوري9181
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىامنه شوكت محمود حسين العباسي9182
12يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل عبود جادر خلف الخزرجي9184
21الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدالعزيز خضير مزعل الدليمي9186
25تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد محمد ممدوح صالح التكريتي9187
30الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفارس نور الدين جاسم احمد البياتي9191
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرطارق زياد عطيه حسين السامرائي9192
35بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه عبد االمير حمد بديوي الحمداني9193
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان توفيق محمد حمد اللهيبي9197
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي سعيد حميد حسين الدليمي9198
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20بيجيتربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراركان صبار بدوي محمد الجنابي9199
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزة قصي حميد نوفان الحديثي9200
7بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر احمد دحام رحيم النمراوي9201
3بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبدالصمد عزام ترك القيسي9203
24سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهند رشاد عبدالباقي حمود السامرائي9206
17تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشفق مازن حسين علي التكريتي9208
6تكريتكلية االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن خليفه عوض مجول الحديثي9210
20تكريتاعداديةكاتب  ذكربكر كريم محمود زيدان االسودي9211
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكربحري خالد فيصل شالل المعاضيدي9212
9بيجيالتربية لعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم ربيع عبد حمادي الجنابي9213
3بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد طارق حمادي علي الجبوري9214
11الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمان عبد المجيد رشاد نعمان الدوري9216
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعالء وليد اكرم احمد السامرائي9217
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرشهاب احمد حمادي حسين الطائي9218
6الدجيلكلية الرافدينإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاظم راغب كاظم عبدالحميد الخزرجي9219
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرمحمد قحطان عدنان عبدالرحمن الدوري9220
16سامراءاعداديةكاتب  أنثىايمان محمد مطر حميد \9221
15الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر فاضل محمود خميس الفراجي9222
19الضلوعيةكلية االدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان ابراهيم خلف حميد الجبوري9223
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد طه شالش علي الجبوري9224
19بلدكلية االداب إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم لطيف احمد جبير الحشماوي9225
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرميسر جمعه تركي اسماعيل الجبوري9228
20الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا فاروق رفيق شفيق النعيمي9229
25الطوزكلية الشريعةو العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكام صابر عمر كريم الداودي9230
25بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى غالب نعمه جبوري الموسوي9231
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسحر عبدالعزيز عبدالحميد احمود الجبوري9232
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد حميد احمد عوض الجبوري9234
28تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء نجاح سنودي بكر الطائي9235
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرامجد ابراهيم رشيد جاسم الدليمي9239
15سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث علي سعودي دحام الدوري9240
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد ابراهيم عبدالكريم حسين الهاشمي9241
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22الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد خلف عبدهللا أحميد الجبوري9242
23سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مزبان صالح موسى البواسود9243
30الدوركلية التربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان اسماعيل زعيان احمد الدوري9245
24تكريتاعداديةكاتب  أنثىمروه عالء عبود طه الطائي9247
28تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا ثاير مجيد حسين العجيلي9250
35تكريتاعداديةكاتب  أنثىدالل نعمان حسون علي الكراعي9251
26الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء حسين علي عبدهللا الجبوري9252
15العلماعداديةكاتب  ذكراركان طارق علوان حسين الجبوري9253
13الضلوعية كلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين احمد حمد خالد الجبوري9254
20تكريتاعداديةكاتب  ذكروليد ارحيم طه بكر العبيدي9255
20الضلوعيةاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس رشيد صبحي حسون الجبوري9258
15بلد كلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي قاسم شعبان عبود المزروعي9259
29الضلوعيةالتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة حسيب مجيد مهوس الجبوري9260
16العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد حواس خلف رجا الناصري9264
26سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان حسين مهدي صالح النيساني9265
24الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف مؤيد خلف جليل البياتي9267
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديل طالل عبد الحميد شريف الحمادي9270
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد علي كرجي جاسم االسودي9271
8العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد علي حسين صالح الجميلي9272
13الضلوعيةكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريهام حسن عليوي عيسى الدليمي9274
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىهدى عبدالسالم شبل عبدهللا الجميلي9276
18الضلوعيةكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف لطيف حسين زعيتر العبيدي9278
11بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحمد عيسى عباس حمد الجميلي9281
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عطاهللا عليان اسود الجبوري9284
7تكريتاعداديةكاتب  ذكرفارس برع حسين محمود الثويني9286
20سامراءكلية التربية سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدالباسط عبداللطيف عبدالنبي البدري9287
20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي محمود سمين حسن البياتي9292
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطامي عزاوي هزاع شالل الجبوري9294
15بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي صباح عباس حسين الخزرجي9295
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىسعاد نامس طالل موسى الجبوري9296
30بيجيعربيدبلومكاتب  ذكراحمد عبدهللا فارس حسن الجبوري9299
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14العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزياد ابراهيم احمد حميدي العزاوي9300
17تكريتاالدارة واألقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين ثاير مجيد حسين العجيلي9302
9الشرقاطكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل وليد محمد خالد العمو9304
10بلدالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل اسماعيل حميد مجيد الحنظل9305
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرخضير عباس جواد عباس السالمي9306
13سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبراء لفته حمود احمد النيساني9308
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى قصي حميد نوفان الحديثي9313
11بيجياعداديةكاتب  ذكرعمار خالد حسين محمد الجبوري9316
23قرى آمرليكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم احمد ذياب موسى البياتي9317
25العلماالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام حسين صالح علي العبيدي9319
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالحميد رشيد نايف صالح الدراجي9321
16الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرثائر احمد محمد اسكير الدليمي9322
10الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه صبري صبحي يحيى الدوري9324
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكررائد امير لطيف محمد الحماده9327
20الضلوعيةاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث عطية حمد محمود الخزرجي9329
12سامراءكلية تربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاطمه محمود عياش خليفه البو مهدي9330
9يثربكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي مذري علي حسين التميمي9331
30الدوراالدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمعن يونس حاتم سلطان الدوري9332
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم صالح عواد عبد العزاوي9333
12الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالذ عبدالمجيد حسن لطيف الجبوري9334
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرايمن عبد صالح مصلح الجميلي9335
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد حسن اسود حمد الفراجي9338
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد موفق رجب حسين الراوي9339
12تكريتكلية ادارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرسل صباح سرحان يونس العكيدي9340
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوفل مصطفى خلف عيسى الرملي9344
20سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرساهر فاضل حسين خضير العشعوشي9345
26الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي قاسم محمد علي البياتي9347
32االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى عطا حبيب محمد اطعيمه9348
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيان كامل محمد مصطفى الداودي9349
14الدجيلالمأمون الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسيف صباح رحيم عبدالكريم العزاوي9350
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين بهاء الدين موسى احمد البياتي9351
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2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراسماعيل احمد سليمان رمضان السليمان9353
20سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء محمد زيدان حسين .9355
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء مطر حسين هزاع الجبوري9356
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراعليوي طرخ اعوج عمير الجميلي9357
30الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا علي غضبان محمد الجبوري9358
30الضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىغصون عبد مذري سالم الجبوري9359
15سامراءتربيه رياضيه رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده محمود احمد حسين النيساني9360
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآشتي عدنان مجيد صابر الداودي9361
22سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىغفران ذنون ابراهيم علي البوبدري9362
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر محمود احمد عبد هللا العباسي9363
20الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسعود سطم حمد عبد الجبوري9364
29سامراءكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ احمد شكري محمود الوطني9365
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جميل قادر محمد البياتي9366
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عادل عباس امين الدوري9367
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحامد عبدهللا حسين حسن الطائي9368
20الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبيجه حسين علوان خلف الجواري9370
10العلمالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمفيد علي خلف احمد الجبوري9371
20تكريتكلية التربية للعلومتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن محمد اسماعيل عطية الجبوري9372
28بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية سعد طالب رواك الجنابي9373
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىهناء احمد جاسم محمد البو اسود9377
20تكريت كلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رعد عباس صالح الحمداني9378
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين رشيد عبدالحميد فزع العزاوي9379
40الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسروه عادل محمد حميد الداودي9380
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد عيسى سلمان الجبوري9381
20الشرقاطكلية االدارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر خلف علي أحمد الصحن9382
12بيجيالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عالء الدين احمد داود العجيلي9386
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكررافع سعد سالم حسين اللهيبي9387
5بلدالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى باقر عدنان عبداالمير الوردي9391
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىعبير عبد هللا صالح حمادي الويس9392
20الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماري ذياب سلوم علي الجبوري9393
22تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حافظ جيجي حميد الدوري9394
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30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمنال فراج عبدهللا حسن القيسي9396
30بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرازهر خلف شويخ عبيد القيسي9397
20العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوجود علي احمد حسن الكرطاني9398
20الضلوعيةكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده محمود حمد خالد الجبوري9399
5بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرغزوان خلف عيسى عضيب القيسي9402
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمران عبدهللا حجي كنش اللهيبي9403
25الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغسق عماد خلف جاسم الدوري9404
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرياسين احمد جميل ياسين البياتي9408
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى مرعي ياسين خضير البواسود9411
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىسهله علوان علي حسين البياتي9412
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسايةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام عدنان رشيد خليل9414
25سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسيف خالد عبدالكريم عبود ال شبيب9415
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم محمد الصميدعي9416
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرلطيف عبد محمد مخلف النمراوي9418
15سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه ضياء حسين جداع البدري9421
19الشرقاطالتربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عبدالقادر محمد حسن الجميلي9426
6الشرقاطكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىظفر وليد محمد خالد العمو9429
30العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنجوان علي مهدي صالح الجبوري9430
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبلسم حسين علي حسن الزبيدي9431
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين اقدام عبدالرحمن حسين الراضي9432
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر جاسم محمد محل النيساني9433
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام سطام عزاوي هزاع الجبوري9434
16بيجيالتربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسماء عبد عزيز عبدهللا الدليمي9437
17تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عباس محمود امان هللا الكردي9438
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىهديل عبد الرحمن حمود عباس العباسي9439
19الدوراعداديةكاتب  ذكربهاء مجاهد مكي جاسم الدوري9440
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرعادل ثاير مجيد حسين العجيلي9441
20سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعي إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى شاكر محمود سالم الدراجي9443
12الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىتهجد عبدالمجيد حسن لطيف الجبوري9444
25الشرقاط كلية التربية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء صالح عبد محي الجميلي9445
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيرو ابا بكر كريم احمد الداودي9447
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8بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد علي عبدهللا صالح الجبوري9448
17الطوزاعداديةكاتب  ذكرسردار رزكار رضا محمد الشيخاني9449
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغاده محمد خضير حسين بازي9452
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد نزهان حماد هزاع الطائي9453
27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىحنين مشعل خالد حسين العنزي9454
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد اسماعيل فرحان علي الجبوري9456
14العلماعداديةكاتب  ذكرسيف ماهر نجم عبدهللا الجبوري9458
25بيجيتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح يوسف نوري طلب الحمداني9459
30الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبد الكريم حامد احمد خلف الفراجي9460
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرواء محمد سلطان محمد الجبوري9461
15تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاسيل احمد هاشم كامل الحديثي9463
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان توفيق محمد حمد اللهيبي9465
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىانعام احمد جاسم محمود البومهدي9466
27تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سالم مخلف حمد الدليمي9469
28بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىالهام طارق علي عبد الحمداني9470
12الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىسمية احمد حسين محمد الجبوري9471
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد احمد حاضر عبدالجادر الجبوري9473
13الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريحيى محمد جاسم هريس الخزرجي9474
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرعمر عزيز ابراهيم احمد الدوري9475
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين خضير يوسف خلف العباسي9476
20الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسروى خلف تركي خلف الجبوري9477
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا ادهام داود سليم الجبوري9479
30تكريتكلية تربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىمنال علي صالح جبير الراوي9480
29الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنيگار عدنان اسماعيل احمد الدلوي9481
27سامراءكلية تربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر ضاري طه محيميد السامرائي9485
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عيسئ عباس حمد الجميلي9488
5الشرقاطبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبدالوهاب سفيان عطيه فرج الجبوري9489
7بيجياعداديةكاتب  ذكراسلم اسامه خلف جاسم القيسي9491
14العلمثالث متوسطسائق اقدم  ذكرحسن محمد حسن حمادة الجبوري9492
15بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها مزاحم شجاع خضير العزاوي9493
33سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي علي بريان حرامي العزاوي9494
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32قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حسن حمد كاظم البياتي9495
22تكريتكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهباء زهير نعمان جاسم الصفار9497
18الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر شجاع حميد احمد الجواري9498
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد نوري بشير حميد الجبوري9499
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرخضير علي عبد رزوقي الدوري9500
20الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب اسكندر محمود احمد البياتي9505
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعالء سعد سالم حسين اللهيبي9507
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصدام حامد علي صالح االحبابي9508
30الضلوعيةكلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعيد حميد محمود الجواري9509
6بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا نجم ندا جبر القيسي9510
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالقادر ابراهيم علي عبدهللا الجبوري9511
13بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلطان جايد عكله شهاب الجميلي9513
32بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حامد حمادي تركي الحمداني9515
22الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدهللا محمد رشيد الجبوري9517
20العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين عدنان صالح دهش العبيدي9521
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح سعيد محمد غفور البياتي9522
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمهند عبدالرزاق حسين مهدي العباسي9523
16الشرقاطاآلدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل حمادي عطاهللا ماجد الجبوري9525
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مذود دخيل خلف الدخيل9526
20الطوزإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفيدان علي محمد جدوع بربر9527
31العلمكلية التربية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرعبدهللا خلف صالح ذنون الجبوري9528
14الدوركلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكراحمد رياض عبدالرحمن فيصل الدوري9529
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرجهاد ابراهيم رجا شبطه الجبوري9530
18تكريتكلية التربية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور عبدالكريم لطيف ابراهيم الجنابي9531
29الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان رحيم فريق عزيز الداودي9533
8الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحنان علي صالح عباس الخزرجي9536
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاضل عباس حمد جادر البياتي9537
25سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند محمد لفته محمد /9538
10الضلوعيةكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ تركي عبيد محمد الجبوري9539
20الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد يونس عابد محمد الجبوري9540
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىعبير جفال اسماعيل خلف العيساوي9541
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15بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىنورس سعد ابراهيم عبدهللا الجبوري9542
25الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نبيل عبدالرزاق داود الدوري9543
17الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرمد جمعة محمود خليفة الحمد9544
7العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىصفا ماهر نجم عبد هللا الجبوري9545
24الدوركلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام سالم طلب عباس الدوري9546
6تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر مانع ابراهيم محمد الصميدعي9547
19يثربالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاكرام طه صلبي حسين المزروعي9548
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىنهايه صالح يادكار رضا الزند9550
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربكر سامي عبيد حمادي الفراجي9552
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرزياد غني محمد بركع الدوري9553
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد نوح علي حسن العاصي9554
12الطوزاعداديةكاتب  ذكربشار رزكار رضا محمد الشيخاني9558
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح نوري صلبي خلف الفراجي9559
20تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء احمد مظهور حبيب العبيدي9560
35الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشهد رافد نايف جزاع الدوري9561
15العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب طارق شهاب حمد الجبوري9562
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنشوان سطام عزاوي هزاع الجبوري9564
20بلدجامعة ديالى /كلية التربيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون كامل حسين علوان القريشي9565
4العلمابتدائيةحرفي  ذكرثائر منذر حمود نواف الجبوري9566
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرصالح عباس مصطفى غفور البياتي9569
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسعد موسى خلف دليمي الجبوري9570
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد علي احمد الجبوري9571
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرشكور احمد خلف علو *9572
15الضلوعية كلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد عياش عبدهللا الجبوري9573
25الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعد عبدهللا حسين محمود البياتي9574
18الشرقاطكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل وليد محمد خالد العمو9576
12بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفالح صالح احمد خلف الجبوري9579
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسام عدنان محمد علي الجبوري9581
8قرى آمرليالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعباسيه رفعت سلمان داود البياتي9583
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمآثر عبدالكريم عبدهللا محمد الدوري9584
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفاروق محمد فاضل محيميد النيساني9587
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2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحاضر احمد حاضر عبد الجادر الجبوري9590
2بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي خلف جاسم محمد القيسي9593
15تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صباح احمد ياسين سكماني9595
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعزام وليد خالد ناصر التكريتي9598
30العلمرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصابرين علي خلف الشرار العبيدي9600
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان اسماعيل اوهيب حسون البازي9601
15سامراءالتربية /سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل حامد ارحيل حبيب البو مهدي9603
12سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد سعيد محمود محيميد الجنابي9604
18الدوراآلداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر خالد عبد المجيد محمد التيلجي9605
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي مهدي عباس جاسم العشعوشي9607
10العلمبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد بهجت فرج صالح العزاوي9608
11الضلوعيةكليه العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى فالح حبيب علي االحبابي9610
12الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرطه محمد ابراهيم صالح الجبوري9611
13الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكربرهان الدين عادل برهان حمد الدوري9612
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد عبدهللا دخيل ماجد الجبوري9613
15بيجيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل مزاحم احمد منصور العزاوي9618
20سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثامر جاسم محمد البو مهيدي9619
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىختام سعيد ماهر نجم الفياض9620
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرخيرهللا ناجي علي محمود العباسي9621
30سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراء محمود جهاد وحيد البازي9626
11الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن هادي شكر قدوري البياتي9627
15العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حامد اسماعيل حسن العزاوي9631
10بيجياعداديةكاتب  أنثىاميره احمد جدوع خلف القيسي9634
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص صالح ياسين عويد العباسي9635
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء الطيف محمود ورد العيساوي9638
15الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عدوان صالح عطية الجبوري9640
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل شوقي صالح ياسين الياسين9641
17الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعاليه رعد بنيان يحيى الجبوري9643
21العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرقد طارق شهاب احمد الجبوري9644
5بيجيثالث متوسطحارس اول  أنثىاستبرق ابراهيم عبدهللا احمد المشهداني9645
25بلدكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان محمد فرحان محمد الموالي9646
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16الشرقاطكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحردان حميدي علي موسى الجبوري9647
30تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة حمادي حسين علي الجنابي9648
32الدوركلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه اديب عبدهللا جاسم الدوري9649
12الضلوعيةكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح محمود فرحان محمد العبيدي9650
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحمود شهاب احمد حسين الفراجي9651
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكركرم سوران كاكه حمه قادر لك9655
10بيجيالتربية للعلوم االنسانيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء صالح جوري خلف الجنابي9656
24يثربالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر ياسر غفوري احمد الحشماوي9657
20الدجيلكلية تربية ابن رشدلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار حسين علي فرحان الفراجي9662
30الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء شاكر صالح محمد الدوري9663
28الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام فاضل عباس شهاب المرسومي9668
10العلماعداديةكاتب  أنثىتغريد حميد محمد لطيف جبوري9671
15بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود رجب حدوشه خلف الجبوري9673
21الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدنيا ابراهيم صالح كريم شيخاني9675
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىاسماء سعود برزان طه الجبوري9676
6االسحاقيكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان عايد عزالدين قنديل اعذي9677
23الطوزكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي اسماعيل حميد حسين البياتي9678
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرنده خلف احمد محمد الجميلي9681
15الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمان زكي علي صالح الدليمي9683
20بيجيالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عبدالكريم غضبان جابر الحلفي9684
10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغادة محمد صبار حسين -9685
20الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكرسعد خميس جميل عباس المكدمي9687
25الدوركلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجوى طه احمد حسين الدوري9688
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسين جمعه عويد وسمي الجبوري9690
13الضلوعيةكلية التربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى حميد رشيد صالح الجبوري9693
17االسحاقياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقحطان عدنان حمدان سالمه طرفه9694
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء شجاع علي حمود السعدون9697
25الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهاشم محمد حساني محمد الدوري9699
15بيجياعداديةكاتب  ذكراياد حكيم فؤاد خليل العزاوي9700
15بيجيكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث مدين محمد احمد الجواري9701
15الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرانمار خلف ابراهيم عبدالمجيد الجبوري9702
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15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفور مديح امين حميد اليياتي9703
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرغانم جواد حمدي حميد العنزي9704
0العلمبدون شهادةحارس ثاني  ذكروليد محمود رمضان محيميد العزاوي9705
27سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيات محمد رزوقي خلف السامرائي9706
23بلدالتربيه االساسيه حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه جبار جاسم احمد البياتي9707
13العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل صافي اسود حمود الجبوري9708
25تكريت كلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبدهللا عوني سليم الدوري9710
12تكريتكليه العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس محمد عبد هللا عواد الكرغولي9711
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصلح محمود حسن خليل النيساني9713
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى محمود عبداللطيف علي السامرائي9716
5تكريتابتدائيةحرفي  أنثىكوثر علي محمد خلف العبيدي9717
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعد محمد حمد صالح الجبوري9721
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوجدان شاكر اسماعيل ابراهيم الجبوري9722
16بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجومانه حميد محمد غريب الجنابي9724
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد زاحم محمود جلمود اطعيمه9727
25تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماهر محمد علوان محمد الطائي9732
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار محمد عباس محمد ال جمعه9733
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد جمعه اسماعيل طه المشهداني9735
6تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاالء زيدون مال هللا هالل العبيدي9736
20تكريتترية البدنية وعلم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ناجي محمد عبد هللا الدوري9738
35الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىورود ابراهيم جاسم محمد العبيدي9742
15الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ماهر داود سلمان الخزرجي9743
25تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود موسى محمود صالح الدوري9744
17الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناجي احمد فاضل حمود المفرجي9745
13الدوركلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه امجد عبدهللا مهدي الدوري9746
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود علوان احمد عمران اللهيبي9748
25تكريت كلية العلوم االسالميةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل عداي حويد حسن العجيلي9749
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمد وليد احمد صالح الفراجي9753
11سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفوزي صباح احمد شهاب الدوري9754
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء زيدان خلف عبدهللا المراسمه9757
15الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى سالم جمعه حمد الجبوري9759
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17الشرقاطكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود ابراهيم محمد عبد الجبوري9760
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىشيماء عرفان محمدنوري علي .9761
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفاضل عويد ظاهر جمعة السلماني9766
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالعزيز ابراهيم علي عبدهللا الجبوري9767
15بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير فرحان صبار حسن علي9768
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسر ابراهيم موسى حسين الجبوري9769
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر زيد حسين حمده البوحمود9770
22قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء قيس محمود حمد البياتي9771
25العلمكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهال مقصود حسين عوفي الدوري9772
6العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسر علي عبدهللا يوسف الجميلي9774
8الدجيلإدارة وأقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعثمان عادل حميدان علي الحياني9775
17الدورالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير احمد نهير وردان الزبيدي9777
15تكريتكلية االقتصاد والعلوم االداريةمحاسبةماجستيرمحاسب  ذكرثائر جدوع شهاب احمد الجميلي9778
18الدوركلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاسماء ياسين حميد عثمان الدوري9781
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس فخرالدين نوري عبدهللا الزنكنه9783
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جميل ضفير علي الدليمي9784
15بيجيكليه الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسيف سعد عفر عويد الدليمي9785
21سامراءكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيا جاسم داود سلمان النيساني9787
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد ابراهيم فاضل مهدي الدوري9788
25الشرقاطكلية الهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكرعبدالرزاق محمد صالح جخدم الجميلي9790
16الشرقاطكليه الحدباء الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محمد عبدالفتاح عطاهللا الجبوري9794
14الضلوعيةكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمادلين عبدالرحمن عياش عويد الدليمي9795
25تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعفاف شعيب هجيج عبدهللا الجبوري9796
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه مساعد محمد نجم الجبوري9799
11الطوزكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىپنار رمضان خليل ابراهيم الحمداني9801
25العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرندة حواس شطب علوش الدوري9802
10الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان خالد محمد احمد الصميدعي9803
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خزعل يوسف محمد الطائي9804
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد ابراهيم عبدهللا حسن الحسين9806
21الدوركلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح خضير شعيب حمدي الدوري9807
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب احمد علي محمد الجبوري9808
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15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد علي عبدهللا موسى الجبوري9810
29الطوزكلية ادارة واقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحقي اسماعيل حميد حسين البياتي9812
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرايوب يوسف طلب محمد الجبوري9815
8الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرميثم حميد رشيد صالح الجبوري9817
25يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرقحطان عدنان غضبان عيسى الحبابي9818
20تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن حريز حمادي التكريتي9819
8العلماعداديةكاتب  ذكراحمد حسن خلف هزاع الجبوري9820
20بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىغفران ايثار اسماعيل عايد الناصري9822
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىنديمه حسين كريم محمد الشيخاني9823
33العلماخرىدبلومكاتب  أنثىمروة عبدهللا احمد صالح الجبوري9826
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفريده منير احمد دبشي العزاوي9828
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىضوية ناجح حسين علي الخزرجي9830
25العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود احمد ياسين صالح جبوري9833
19الدجيلاالداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد صالح حمود الخزرجي9834
24الضلوعيةالتربيه للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير صالح حمد صالح الدليمي9835
8العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا اورنس بشير شعبان العزاوي9836
35سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ذاكر جاسم محمد البو مهيدي9837
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعود طه سعود برزان الجبوري9838
7الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعبد االله احمد محمود عبد القيسي9839
27يثربالتربية للبنات كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرانمار مشعان ابراهيم احمد المزروعي9841
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخالد كريم خلف هرو العبيدي9842
8االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء محمد شهاب احمد طرفه9843
30بيجياعداديةكاتب  ذكرميثاق نجم حمد مشحن الجنابي9845
16سامراءكلية التربية الرياضية للبناترياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى احمد عبد المجيد عباس السامرائي9846
8بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراركان غازي عبد رحيم النمراوي9847
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كوان عطيه شويش العزاوي9849
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرناطق يونس فتحي دخيل الجبوري9850
13سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد عواد صالح الشهرلي9851
13سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبد اللطيف ابراهيم عكلة الكنعاني9852
20تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد عبدالرزاق ذاكر يعقوب الخشماني9853
22الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عادل جاسم صالح العسافي9856
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16تكريتتربية أنكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج حسين علي صالح الدليمي9857
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرفرمان علي غريب مصطفى برزنجي9858
0سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد مجيد محمد حبيب السامرائي9860
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرمصطفى مظهر محمد خضر الدوري9861
21الطوزكلية التربية-طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينه عباس انور مصطفى البياتي9862
17سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس عبد القادر محمود عجول البازي9863
15سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه جمال لطيف عيسى الدوري9866
25تكريتاالداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدالرزاق احمد ابراهيم /9867
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف علي عطيه عبدهللا الجبوري9868
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىباسمه رمضان علي عبدهللا الجبوري9870
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد سالم جمعه حمد الجبوري9872
30الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مطر حسن عبد الجبوري9875
5الدورابتدائيةحرفي  أنثىعبير فواد احمد غفور الدوري9876
17تكريتالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىموج شجاع جميل محمد الناصري9877
20الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد غازي حسون احمد الخزرجي9878
16الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحسن فرج مدهللا عبدهللا الجبوري9879
15بيجيكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طه جوري محمد الجبوري9880
20بيجيكليه االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عادل فارس هزاع الكراعي9881
25قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزهرة اكبر زين العابدين سلمان البياتي9882
20الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفالح عبدالغفور مرعي هايس الجبوري9884
30بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسمهان عبد المهدي فرحان محمد عباس الموالي9886
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرجمال مجيد عبدالرزاق صالح الجميلي9888
27يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خضير عباس عكاب التميمي9890
13تكريتاعداديةكاتب  ذكراديب احمد عبدهللا حديد الفراجي9892
16الطوزكلية االمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود حسون محمد البياتي9893
15العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد حمد حسن حنده الجميلي9895
12تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صابر علي احمد الدوري9897
15تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر سعدي جاسم عبدهللا العبيدي9900
40تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى شاكر محمود احمد الدراجي9901
3العلمابتدائيةحرفي  أنثىاالء منذر حمد نواف الجبوري9902
15الضلوعيةابتدائيةحرفي  ذكرقتيبه طارق جبار حميد الجواري9903
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10ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد عبدهللا احمد محمد الجبوري9904
16سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ياسين صالح خليفه البدري9905
0سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد حسن فهد سهيل العيساوي9909
18الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالباسط عبداللطيف محمد يوسف الدوري9912
10بيجياعداديةكاتب  ذكرحسين رميض سلطان حسن الجبوري9913
20قرى آمرليكلية التربية االساسية/ الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن هجران امين لطيف 9914٠
16بيجيهندسة تكريتادبي/علميبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهند صباح خلف محمد الجبوري9916
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعز الدين احمد حسن حمادة الجبوري9917
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحمدان زيدان خلف حمود الجبوري9921
15الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد كريم خلف جاسم الفراجي9922
15العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار محمد عبد ناصر الظفيري9924
10الضلوعية كلية اإلمام العظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عيدان جاسم محمد الفراجي9926
25العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرماهر احمد رمضان محيميد العزاوي9929
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد صالح محمد جاسم الحبوري9931
15الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنغم عبد محمد عطية الجبوري9933
20الضلوعيةاآلداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراكرم مطر حسين هنيدي الفراجي9934
15االسحاقيالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شرقي فهد علي شايع9935
14الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرقحطان سليمان حردان عليان الفراجي9936
25يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حسين علي حسن االحبابي9937
35تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر طارق طعمة مجيد الطائي9938
20الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهشام حسين خلف حسن السامرائي9940
16تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروميض فائز صالح محمد التكريتي9942
9بيجياعداديةكاتب  ذكرعدي صدام حردان خليف القيسي9945
22قرى آمرليكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد عبدهللا محمد عريان م9946
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامير نجرس حسن علي الرملي9947
11الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء محمد عياش عبدهللا الجبوري9951
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر حمود مصطفى محمود الناصري9952
20الطوزرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكلشان علي ولي علي البياتي9953
15بيجيكلية التربيه للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء يوسف رمان حسن العزاوي9954
12الدورالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر مازن حميد جاسم الدوري9955
27الدوركلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىملوك لؤي نعمان علي الدوري9956
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5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرصدام احمد عواد حسن المجمعي9957
16بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرندة رشيد عبدالحميد فزع العزاوي9958
15الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصدام محمد جاسم عبد الدليمي9959
15بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى حمد صالح عبدهللا القيسي9960
10الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرهيثم رحيم حسان محمود العزاوي9965
22العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه زياد خلف جاسم الدوري9969
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم علي احمد حسن القيسي9970
11يثرباالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد احمد محمد مصطفى الحشماوي9971
25تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء نهاد ناظم شاكر التكريتي9972
13تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىزهراء محمد سلمان محمود الفراجي9973
20سامراءكلية التربية - سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حميد عبد محمود عباس9974
15الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره عدنان ولي محمد الداوودي9975
17سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالفتاح كريم حبيب سليم العباسي9976
0العلمبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعائشه شالش عباس خلف العبيدي9977
20الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسالمة عفيف حميد احمد الدور9978
7بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد ثابت حسن علي القيسي9980
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس ابراهيم مصطفى حمد البياتي9984
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراشرف فرحان حسن سعدون الجبوري9987
17الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة عبدهللا كامل تركي الجميلي9990
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسين مرعي حسين علي اللهيبي9994
24تكريتاالادابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور فيصل عبداللطيف ابراهيم التكريتي9995
25بيجي0رياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكررشيد محمد رشيد حمود الجنابي9996
11الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاژين خليل ابراهيم قادر الداودي9998
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعاويه رجب عبدالرحمن احمد الرفاعي10001
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكروسام يعرب صبري طه /10003
20بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين احمد محمد جوبان الجواري10004
7سامراءكايه الزراعة بستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعبد القادر موسى علي حسن العاصي10005
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكريوسف سلمان محمود حديد الفراجي10006
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرايثار توفيق جاسم محمد الهاللي10007
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماهر جاسم كريم محمد البياتي10008
13بيجياعداديةكاتب  ذكرايمن عادل حسن علي القيسي10009
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30تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عبدهللا رشيد صالح الناصري10010
20سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاراده صالح سعدون محمود البومهدي10011
21الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرابو بكر احمد ابراهيم حمودي البياتي10013
31الشرقاطالتربية للعوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريام علي محمد الطيف الجبوري10015
30سامراءالدراسات العلياإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمار ذنون ابراهيم علي البوبدري10016
17بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عبد المنعم سعيد مهدي الطائي10017
26الدوركلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان علي ساجت عبطان الطريمشاوي10018
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد شهاب احمد طرفه10019
20الدوركلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء رعد مشعل قدوري العبيدي10020
12الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنار صفر جواد محمد الداودي10022
11الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانمار محمد مهدي صالح الجبوري10025
14الدوركلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فاروق عز الدين جاسم الطربولي10026
20الشرقاطالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حميد ابراهيم جوجو الطوغاني10028
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىمنتهى حسن عبدالكريم محمد السبعاوي10030
21سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهمام محمد عبود الطيف البازي10031
25الضلوعيةاالدارة واالقتصاد / مالية ومصرفية مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد عبدهللا عكيل حماده الدليمي10032
20تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا اكرم حسن علي التكريتي10033
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  أنثىذكرى طارق ابراهيم علي الجبوري10035
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرقيس صالح نايف طعمة الجبوري10036
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكربشير شريف عيسى سلطان الجبوري10039
18سامراءكلية الكتاب الجامعةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمصطفى كمال محمود محمد الطالبي10040
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبدهللا محمد صالح الجبوري10046
30تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره سامي سلطان محمد الناصري10047
24قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالمحسن مردان جمعة 10048٠
21الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمناف خلف محمود خليفة الحمد10049
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى محمود حنش راشد آل شبيب10051
11العلمكلية التربية—االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر هاشم اسماعيل خضر الجبوري10053
5العلمكلية تربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صدام حسن علي الدوري10055
12بلدكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى اكريم احمد سلمان الجميلي10058
20الضلوعيةكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان رحيم حسان محمود العزاوي10059
15الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمنال عباس زوه مغامس الخزرجي10061
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18سامراءالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة شهاب احمد صالح البازي10062
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند كامل صالح خلف السامرائي10063
33سامراءكلية االمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مصطفى طرفه هيالن العباسي10064
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره علي مهدي محمد السامرائي10065
28الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجوهر زبير حسين حدري الجبوري10066
20سامراءإنكليزيدبلومكاتب  أنثىجيالن فاروق عبدهللا احمد العشعوشي10069
26الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ محمد حمد حسين الجبوري10070
19الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعماد عالء حسين علي الجديد10071
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غائب خلف طه الدوري10072
20يثربكلية االمام الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث كوان محمد عليوي المزروعي10073
22يثربالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء لطيف حميد حبيب المزروعي10075
15الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عامر اسماعيل حمزة الخزرجي10076
15قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزهور جاسم محمد علي البياتي10077
15بيجيكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد صباح خلف محمد الجبوري10078
19العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى اسماعيل حاذور علي العبيدي10079
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمود عبدهللا محيميد خلف الجبوري10080
16سامراءكلية االمام األعظم الجامعة-سامراءإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسماء محمد عواد صالح الشهرلي10082
5الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نعمان ابراهيم حسين الفراجي10083
20الطوزكلية ادابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح محمد سالم البياتي10086
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررعد سعد هيشان بكر الجبوري10088
7العلماالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن محمد علي عبدهللا الجبوري10090
10بيجياعداديةكاتب  ذكرستار كريم علوان عبد القيسي10091
20العلمالتربية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس صعب عباس خلف العبيدي10092
18تكريتالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عدي زهير ماهر الجربو10097
18يثربكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزة بدر حسن احمد التميمي10099
15سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرماجد حميد جاسم حميدي الدوري10100
7الضلوعيةكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنور عماد حمد مهيدي الجواري10101
10تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم محمد هاشم بكر الناصري10102
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخير هللا صالح حمود محمد الجبوري10103
9الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر ستار حمدان علوان الفراجي10104
25العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن خالد خلف درويش الجبوري10105
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10العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرميسر علي عبدهللا يوسف الجميلي10106
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىاسراء احمد علي كاظم الدوزالوي10107
7الدورالتربية االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريعرب هيثم جودي هادي الدوري10108
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبداللة محمد صالح الجبوري10110
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان عواد حسين خلف الجبوري10111
14الطوزكلية التربية تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجوتيار صالح عثمان عبدهللا الداودي10112
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد ماجد عيدان احمد الجبوري10115
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير شعبان حمد محمود القاسمي10117
34يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عطا علي سبتي التميمي10118
16الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد محمود عبدالرحمن داود الجبوري10120
20الشرقاطالتربيه االساسيه الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق رفاعي ابراهيم طه الجبوري10121
10سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد هللا اكريم احمد صالح النيساني10123
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر رعد محمد اعوج الجميلي10125
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرضياء مخيف ابراهيم جلمود اطعيمه10127
18الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتمد حسن علي رجب الجبوري10128
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس مازن علي حسين االسلمي10130
21بيجيكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ياسين ضايع نايف الجنابي10131
12الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى رحيم حسان محمود العزاوي10132
25الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى فرحان جبار جاسم الخزرجي10135
20الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب حسن ناصر حسين الجبوري10139
30تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خالد صالح يوسف التكريتي10140
26سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قدوري سطام حمود النيساني10142
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمهند سعدون خليل فهد البياتي10143
25تكريتالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسعاد ناظم حميد كجوان الدليمي10144
10تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان محمد داود عبد المخلبي10147
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحسين محمود خلف اسماعيل البياتي10149
15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسهى محمد احمد صالح بياتلي10151
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرصبار محمد مرهج علي السامرائي10154
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا حمود مصطفى محمود الناصري10156
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكراثير صباح رعد عواد الفراجي10157
28بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد نزهان جدعان حماد الجبوري10158
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22تكريتكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين ثامر فاضل رجب الحديثي10159
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالغني عبد محمد حسن الجبوري10162
15بيجياعداديةكاتب  أنثىاسماء احمد عبيد محسن الجنابي10163
7سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب اسماعيل صابر حسين شوانه10164
28الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىانسام احمد حجاب جاسم الجبوري10165
22تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عثمان غافل جزاع /10166
19الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد عبد سلطان عيسى الجبوري10169
15الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء علي حسين محمود الفراجي10170
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن اسعد عبد محمد البياتي10172
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حميد جياد نايف العزاوي10173
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرمنتصر عماد عايد قدوري البزوني10174
33سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجدالدين محمد صالح خليل السامرائي10175
30بيجيكلية التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغرام سعد جابر عبيد الشمري10176
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد ربيع عايد فنخ الجبوري10177
10االسحاقيالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى شرقي فهد علي شايع10178
30الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهدي صالح موسى علي الجبوري10179
30يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمازن شندوخ زيدان خلف االحبابي10180
20تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طاهر يحيى لطيف العمري10181
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس احمد عدهللا محمد الجبوري10185
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكروائل حمادي حمد شلش القيسي10187
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررفل رشيد نوري محمد النجار10192
15الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعصام متعب عبدهللا لجي الجبوري10194
26الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب محمد صالح عباس النعيمي10196
20بيجياعداديةكاتب  ذكرطه خطاب خلف خطاب الجبوري10199
15بيجيالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب ابراهيم علوان حسين الحمداني10200
25تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاياب باسم صالح محمد التكريتي10202
22الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفرات ثائر عطية علي الجبوري10203
5الضلوعيةابتدائيةحارس ثاني  ذكررحيم صالح علوان مصلح الجبوري10204
17بيجياعداديةكاتب  ذكرفارس احمد عليوي عباس القيسي10205
23بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق حامد خلف صالح القيسي10206
11الدوركلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفه عاصم منصور جابر النعيمي10209
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29سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل فريد حسين صالح السامرائي10210
12سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان فايق داود سلمان المليسي10214
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروليد كريم خلف هرو العبيدي10215
8العلماعداديةكاتب  أنثىشفاء احمد غضبان حمد الجبوري10218
10الدوراعداديةكاتب  أنثىنور حسين رشيد علي شالش10219
17تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا اكرم رجب احمد التكريتي10220
23يثربالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردحام احمد سالم خلف حشماوي10221
6تكريتادارة واقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرامجد احمد عذاب علي العجيلي10222
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرذياب احمد عبدهللا نجم اللهيبي10224
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهام منيف جاسم محمد الشمري10225
30الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد احسان محمد حسن البياتي10231
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىسجى خضير محمد خضير حروش10234
15الشرقاطكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفواز حمد عبيد داود الجميلي10236
13تكريت كلية العلوم / قسم علوم حياة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث مثنى حمدي مهدي الطائي10237
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرابراهيم ماجد طه ياسين البو اسود10238
30الدورفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنداء قصي جهاد حمد الدوري10239
18سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيحاء محمد عواد صالح الشهرلي10240
17العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحكم سامي علوان الطيف الجبوري10242
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسراج منير احمد عبد الدوري10243
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد محمود عواد شحاذة الجبوري10244
30تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتصار جميل مهدي خلف الدوري10245
23بيجياعداديةكاتب  ذكرراغب صعب مشرف عبيد الجبوري10248
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالحكيم خميس مهدي شهاب العاصي10249
11بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيه نجاح دعوس خضير النجاري10252
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند بديع محمد صالح الدوري10253
25بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرصالح عبدهللا محمد حلو الجبوري10254
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفتيان علي حسن سليم القيسي10257
22تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان سفيان شاكر محمد الحديثي10258
12الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرظافر سعيد هويد خلف الخلف10261
25بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج سمير كامل عبدهللا المولى10263
13يثربالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عادل داود طالب الخفاجي10264
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20يثربكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن جسام محمد جاسم الخفاجي10268
15بيجيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عبدهللا علي احمد الطائي10269
30الضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء ابراهيم حسين محمد الجبوري10270
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمائدة ابراهيم الطيف عبود الزناد10272
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرأكرم كريم جودر هلو الجبوري10273
27تكريتاالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فضل الدين عبود طه الطائي10275
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر خوام عباس حسين البواسود10276
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى عدنان رشيد علي الكراعي10277
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود عبد عبدهللا دخيل الجبوري10280
18االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمؤيد ماهر علي حسين طرفه10281
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حسين علي مبارك 10282٠
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين ايوب حسين مطر البازي10283
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرمزهر ظاهر فاضل رجب الحديثي10285
12بلدكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارشد مزهر عباس حمد االسدي10286
22سامراء العلوم السالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسن ابراهيم خلف السامرائي10288
32يثربكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرنبراس محمد جاسم عباس االحباب10291
22الطوزالتربية رياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار صالح عثمان عبدهللا الداودي10296
5تكريتالتربية البدنية و علوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالرا رزكار شكر حسين الدلوي10299
15تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد ناظم حمزة عثمان البزوني10300
10بلدكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير حامد محمد عطيه الفراجي10301
15يثربثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين عزيز عويد حسين السعدي10302
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء حسين احمد حسين الخزرجي10304
9الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه سفيان شاكر صالح الدوري10305
20االسحاقيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام صباح كوان سالمه طرفه10306
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه حميد جياد نايف العزاوي10307
18بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرايمن محمد حسان محمد الطربولي10309
20بيجيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عنتر احمد عبدهللا الجبوري10310
20سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام رمزي محمد ياسين الدوري10315
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم ابراهيم احمد علي العجيلي10317
12بلداالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبأ محمد علي محمد العزاوي10318
26بلدكلية التربيه علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكريعرب عادي صالح ظاهر المزروعي10319
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30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديل تحسين جاسم محمد العنزي10321
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسين حمد ابراهيم علي الجبوري10322
20الدوركلية علوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلمان شهاب علي حسن العلكاوي10323
30الدوراعداديةكاتب  أنثىلمياء عاصي احمد كاظم الدوري10324
11يثربكليه التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى هيثم جعفر مطلك التميمي10325
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين مهدي صالح احمد البياتي10326
5بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىامل حمود كتاب زوالي القيسي10328
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسين احمد حسين شيخ الجبوري10331
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرشاكر صميم شاكر يوسف السامرائي10332
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىغفران عبدالرزاق جاسم محمد البدري10334
20بيجيكليه التربيه علوم االنسانيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عباس زبار محسن الجنابي10335
17العلمالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة محمد حماش خلف الجبوري10336
9يثربتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام معن عباس حسين المزروعي10337
20تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين نوري هادي زيدان الصميدعي10338
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبله صالح احمد حماد الجبوري10339
20العلمكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفارس محمد رمضان عبدهللا العزاوي10340
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاطياف عواد لطيف حمد الجبوري10342
8العلماخرىدبلومكاتب  ذكرعمار قاسم عيدان احمد الجبوري10344
21بيجيكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسن حامد خلف صالح القيسي10345
22الدجيلاعداديةكاتب  أنثىثريا امير قحطان ابراهيم الزبيدي10346
23سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد صالح خليفة البدري10348
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعبد االله محمد مهدي علي البياتي10349
5الدورالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء سامي كامل كديمي الجباري10351
11يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب عامر حمد عليوي المزروعي10354
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسامر نايف محمد عبدهللا السحل10357
23بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىيسرى عبدهللا نجم عبدهللا الجبوري10358
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء محمد وهاب احمد زنكنة10359
19الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء ابراهيم حسين محمد الجبوري10360
13ديوان المديريةالزراعة بستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكروسام حميد محمود جاسم الفراجي10364
27يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس محمد جاسم محمد10366
20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاغاريد كريم علي عطا  الجبوري10367
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24سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىميمونه سعد علي محمد السامرائي10368
6يثربالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي نصيف هندي االحبابي10369
14الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عاصم اسماعيل حمزه الخزرجي10371
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصهباء تحسين محمد عمر الحمداني10372
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسفيان صالح رعد عواد الفراجي10373
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس خضر عباس زيدان السامرائي10374
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشاهين محمد عبد يوسف الجبوري10376
20تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى زياد عايد قدوري البزوني10377
25بيجياعداديةكاتب  ذكرقاسم نعمه محمد جمعه السالمي10378
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد علي عبد فياض الجبوري10380
18الدجيلالتربية االساسيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عماد حسين علي النعميمي10381
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد شالل دكسن بكر الجبوري10382
23تكريتكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقوى سالمه غني قهار الصميدعي10383
10تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامان دريد عبد ابراهيم الناصري10385
9تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره مضر يونس عبد الدوري10386
20الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهال لطيف فليح حسن السامرائي10390
7العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد سامي علوان الطيف الجبوري10391
17بيجياعداديةكاتب  ذكريحيى نزهان جدعان حماد الجبوري10392
10سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد كاكه اوال علي الجاف10395
15تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند عالء محمود بكر الخساره10396
13سامراءكلية اإلمام األعظم/ أصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصباح عباس فاضل حسن المليس10398
12الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاهين وعد حميد فاضل الجبوري10399
13الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيام عامر عناد كعود المكدمي10400
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمنار موفق رجب حمود البدري10401
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى غازي مرهون شكر الدوري10404
18االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف سعد عزاوي خاف اطعيمه10405
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد حسن احمد عبطان السعدي10406
14تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد ارحيم طه بكر العبيدي10407
27سامراءالتربية قسم التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى علي عبدهللا خلف البو مهدي10408
7تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفيصل عبدهللا عواد علي الهاشمي10411
20العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عطيه خلف عبد الجبوري10412
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16الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالحميد عبدالمجيد رشاد نعمان الدوري10414
26العلمالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محي الدين محمد دحام الطيف الجبوري10415
26الضلوعيةكلية التربيه للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه بشير حميد خليل الجبوري10416
14الطوزكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حميد احمد محمد 10418٠
20الضلوعيةحاسوبدبلومكاتب  أنثىعزيزه خوام كعيد خلف الجواري10421
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىابتسام خليفه طه خضر الجميلي10422
17الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء سامي كعود صلبي المكدمي10424
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد يوسف عويد دهش السبعاوي10425
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسمير احمد عبدهللا احمد العبيدي10426
40سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسماح ياسر خليل ابراهيم البشير10429
10يثربكلية التربية والبدنية وعلوم الرياضة للبناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمدعلي ناجي حسين التميمي10432
4العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرريسان شعبان عايد زيدان العبيدي10433
20بيجياعداديةكاتب  ذكرفائق احمد عليوي عباس القيسي10434
11الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي موسى راوي ترف الجبوري10435
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىنور سلمان علوان سلمان المفرجي10436
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسامي محمد علي غثوان الجبوري10443
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعامر محمود احمد كناص الفراجي10444
30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ضاري ذياب محمد مكدمي10447
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرمهند فاضل علي صالح الدوري10450
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد نجم عبدهللا احمود السالوي10451
25الشرقاطالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاغاريد عبدالمجيد خلف حمد الجبوري10454
17بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين حكيم فؤاد خليل العزاوي10455
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء احمد عبود حسين السامرائي10456
30سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى صباح خلف يعقوب السامرائي10458
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرحميد صفاء مهدي حمدي النقيب10459
15الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرخالد حماد جاسم حميد -10460
35تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم نوري هادي زيدان الصميدعي10461
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتاج الدين عبدالرحمن تركي نقي الدوري10464
8بلدكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارا ميثم حبيب حسن الموالي10465
15يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا غازي فيصل حمد الحبابي10467
10بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمير فرحان نايل عنيزي الدليمي10470
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10الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين قحطان محمد طراد الشمري10473
35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد طاهر خيرهللا مخلف الكرغولي10475
11سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريحيى حسن خلف مهدي العبيدي10476
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد نمير محمد مطلك الجبوري10477
12العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد حماش خلف الجبوري10479
24الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسندس رعد رشيد سليمان البياتي10480
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي عصام عبدالعزيز مهدي الحسيني10481
19يثربكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب فريد سعدون عباس الحبابي10482
30يثربالنربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال احمد علي خلف العزاوي10483
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرناصر هادي مجول مصطفى البياتي10487
15الدورالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريا هاشم منصور جابر النعيمي10489
15تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىثريا غسان عبد رشيد الناصري10490
15الضلوعيةكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه محمود غضبان حسين الجبوري10491
30الشرقاطكلية التقنية الهندسيةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد راضي طه خضر الجميلي10492
40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى عدان سلمان غاوي شمري10493
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي فاضل عبد عبيد الدجيلي10496
15يثربكليت التربيه االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عباس حربي طعمه الدليمي10498
20سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان مجيد محمود سالمه النيساني10499
8تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن سفيان علي عوجان الناصري10500
17الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند فالح داود خضير الزيدي10501
15الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنور محمد جاسم محمد الربيعي10502
10الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىزهور حسن محمد علي الجميلي10504
12بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد طامي صعب مشرف الجبوري10505
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنغم كامل مجيد عبد هللا الحديثي10507
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرتوفيق عبدالسالم خليل ابراهيم الشلغم10509
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكروليد محمد صالح سلمان الفراجي10512
26سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزار عبدالكريم خلف حسن النيساني10513
35تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسن كريم عمر العبيدي10517
16بيجيكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسن خلف محمد القيسي10519
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكراكرم صالح رعد عواد الفراجي10520
20تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء قصي جاسم حمودي التكريتي10521
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25بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرطالب كريم محمد خليل العزاوي10523
40الدوراجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىهدى كامل طه يوسف الدوري10524
11بيجيكلية اصول الدين الجامعإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهير عبدهللا سليم عيسى الجواري10525
6سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس محمد صالح احمد10527
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد يوسف عويد دهش السبعاوي10528
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عبدالناصر عباس وهيب التكريتي10529
17تكريتكلية االداببكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىايه مأمون مولود مهدي الشيشاوي10531
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان عمران احمد حسن العباسي10533
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايسر خلف علي صالح الجبوري10534
11بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد عبداللطيف جدوع ناصر الجبوري10535
21الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا مخلف موسى خلف الجبوري10537
20تكريتالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد جمال محمدعلي فتحي الحمداني10541
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب صبحي فرحان عمر الدوري10542
21تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل سعيد جبر عويد الدوري10545
35الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنى فاروق احمد منهى الحمزاوي10548
25الضلوعيةكلية التربية ابن رشد تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون صالح احمد عليان الفراجي10549
10الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد الرحمن جمعه محمد زبط الخزرجي10550
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر سامي علوان الطيف الجبوري10551
30سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى كمال محمود محمد الطالبي10552
29الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار شاكر محمود علوان المكدمي10553
8الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرقيس طالل كريم هنيدي الفراجي10554
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنين سفيان سماعيل رزوقي الدوري10556
6بيجياعداديةكاتب  أنثىكوثر رعد محمد على القيسي10558
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر يحيى مهدي صالح االيوبي10560
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرسمية طه شهاب احمد اللهيبي10561
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا مكي محمد احمد الصميدعي10562
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيدا ياسين احمد عبدالرحمن الداودي10563
12االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالخالق محمود محمد حسين اطعيمه10567
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عصام عبدالعزيز مهدي الحسيني10568
10العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسفانه حسن يوسف احمد الجبوري10569
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوئام مزهر احمد علي الرملي10570



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

10يثربادلرة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق علي محمد خضير الزبيدي10573
17تكريتكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعبدهللا اياد فارس عبدهللا الدوري10575
20تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبة عالء راجي حمدي التكريتي10576
13بيجيكلية الهندسه كيمياويهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىضحى نجم عبدهللا عزيز الناصري10578
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرانور صباح مدلل حمدان المشايخي10579
20سامراءكلية التربية االساسية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عدنان ابراهيم علي العزاوي10580
13الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه خالد حمادة صالح الجبوري10581
7الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسرحان ذياب صالح اسود الجواري10582
28العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياب محي الدين محمد دحام الطيف الجبوري10584
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرضاب عبد الجبار خلف سليم السامرائي10585
40بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىيسرى ثجيل مطر سويجت السعدي10586
24سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء يوسف احمد حميدي السامرائي10589
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد علي محمد عبدهللا االمحيميد10590
20سامراءالتربية سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حميد عبدالرحمن علي العباسي10591
11بلدالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى قاسم حسين عفيفي العقابي10593
25يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرحسن عباس علي عدوان التميمي10594
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عزيز بشير حميد الجبوري10596
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعادل ضويف خلف جبر العزاوي10599
15العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايثار هيجل عبدهللا خضر الجبوري10600
28الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىابتهاج محمد امين حميد البياتي10601
24العلماعداديةكاتب  أنثىنبأ محمد حماش خلف الجبوري10602
11بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي حسن خلف محمد القيسي10607
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد موسى احمد خلف الجبوري10609
25العلمالتربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم محمد حمد ثالج الجواري10610
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرنهاد عزيز محمد احمد الساجي10612
6الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاظم كامل عبدهللا محسن الصحن10613
20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىميالد كريم خلف جاسم الفراجي10614
18الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد مرعي حسين علي اللهيبي10615
14الدورعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىهبه منصور زعيان احمد الدوري10616
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء ربيع بدوي دريجه الجنابي10619
14تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنورس حسب هللا جاسم محمد التكريتي10620
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17سامراءالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىورقاء عبد الرزاق حسين علوش البازي10621
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد صالح محمد هايس الجبوري10623
25تكريتكلية التربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرتحسين خالد مطني محمد الجنابي10625
32سامراءاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانسام جمال مهدي محمد السامرائي10626
35الضلوعيةرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرباسم حماده احمد جربوع الفراجي10628
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسرى فالح خلف يعقوب السامرائي10631
0بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد سطام جاسم عبد الجبوري10632
18تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا كريم شلكام بلهود الحمداني10633
8الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىدالل محمد علي عيسى السبعاوي10634
15الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسالي سعد محمد جواد الدوري10635
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء مساهر علي خلف الجبوري10636
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم طالب ابراهيم مهدي الجنابي10638
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد صالح حسين علي الجبوري10640
20العلمتربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور محمد صالح سالم الجبوري10641
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر طالل امين صالح العاني10642
14العلماعداديةكاتب  ذكرهيثم يوسف محسن علي العبيدي10643
20بيجياعداديةكاتب  أنثىهند رمضان مصطفى عيسى الجبوري10645
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعائشه حسين مهدي نصيف السرحان10647
28سامراءكلية التربية  إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبد الكريم حسين علوش البازي10648
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكراحمد طالل كريم هنيدي الفراجي10649
12تكريتكلية اآلدبلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحال فالح فارس محمود العيساوي10653
15الدور   كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديار طه خضر محمود الحيداوي10654
10الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىهديل عبدالقادر حمود غدير الجميلي10655
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمارية عبد حنظل مربد الجبوري10656
17سامراءكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد جبار محي علي ا10658
25سامراءكلية التربية سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مزهر صالح اسود البوحمود10659
21الدوراالمام االعظم سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجمه غزوان تركان صالح اغا10665
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافين كمال حسين همزه الداودي10666
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسلمى ماهر كريم جواد السالمي10668
27سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنعم جمال مهدي محمد السامرائي10669
25سامراءكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالغني طلفاح عبود الزناد10670



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد خضير حماد موسى الجبوري10671
19بلدحاسوبدبلومكاتب  ذكرمصطفى عباس فاضل عبد الحسين الموالي10672
35سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عامر حاتم عزاوي الدراجي10674
11بلدكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء ضياء فرحان عبد الحسن الربيعي10676
15الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم سامي اسماعيل خلف الرملي10679
0بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد احمد ابراهيم داود العبيدي10680
18الشرقاطالتربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسن مدهللا صالح الجبوري10681
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي يحيى مهدي صالح االيوبي10685
19تكريتالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء باسم روكان عبد التكريتي10686
31تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد نايف ذياب التميمي10687
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرامجد احمد اسماعيل عبدهللا الرملي10688
28الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم خلف موسى علي الجبوري10690
25بيجيعلوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم طه رمضان عبد الجبوري10691
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر مجيد محمود سالمه النيساني10692
12يثربالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكفاح متعب نصيف هندي االحبابي10693
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفالح عسل بدي حسن الجبوري10694
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير جاسم حسين محمد كبير10695
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرامجد جمعة محمود خليفة الحمد10697
29سامراءاعداديةكاتب  ذكرانس صبحي حمود عباس الدوري10698
25تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورهان احسان عون علي الزيني10699
25سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرارشد ابراهيم جاسم محمد النيساني10700
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروعدهللا مجبل شكر محمود الجيالوي10702
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي رعد محمد علي القيسي10703
16سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى زاحم احمد وادي البومهدي10705
22الشرقاطالكلية التقنية الهندسية / موصلكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد دخيل حسين ماجد الجبوري10706
19الضلوعيةكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرسل مكي محمد احمد الصميدعي10707
21الطوزكليه التربيه االساسيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه شجاع حسين علي البياتي10708
25بيجيكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه عدنان مولود ياسين الجويني10709
14الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب معن سالم جاسم الجبوري10712
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا قدزري عايد فنخ الجبوري10714
24بيجيكلية التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينا ناظم اسماعيل ابراهيم الحديثي10715



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

27الضلوعيةاللغه العربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزوة بدر حسن عبد الجبوري10716
20بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس هادي درويش حسين الشمري10717
16العلمكلية تربية  للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناديه فائق حسن احمد الجبوري10718
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد جمعه علي احمد الجميلي10721
15الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عادل جهاد صلبي المكدمي10722
23الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاريج منصور زعيان احمد الدوري10723
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان عدنان ابراهيم حسين الخزرجي10725
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسردار انور محمد رشيد زوراب ولياني10726
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد حاوي شرموخ عنكود العبيدي10727
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء خالد مطني محمد الجنابي10728
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسيف صالح رعد عواد الفراجي10729
11بيجياعالمبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ليث علي عزيز الحمداني10730
12العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمظفر دحام خلف غالم الجبوري10731
21بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج فايز حمد فرحان الدليمي10734
13تكريتاالداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عادل خلف شرار العبيدي10735
20تكريتكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عباس فاضل رجب الحديثي10736
29يثربكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مدحت ابراهيم علي الحبابي10738
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرليث احمد جادهللا سلطان الجبوري10739
30يثربكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي احمد صالح اللهيبي10742
26بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهام اسماعيل حميد خلف القيسي10743
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسن علي حمدان الحمداني10744
32الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا ظاهر عبدهللا محمد الجبوري10746
11العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهنوف احمد نهير شاهر الجذله10749
17الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسرى محمد رشيد حسين الجبوري10750
20الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسن جميل مخلف الجبوري10751
30بيجياعداديةكاتب  ذكرايوب عبدهللا علي سعود الجبوري10753
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىفاطمة يوسف حسن جاسم البياتي10754
25العلماعداديةكاتب  ذكراياد حاوي شرموخ عنكود العبيدي10756
25الشرقاطالهندسة الكيمياويةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرامجد محمد صالح جخدم الجميلي10757
25الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عبدهللا عبد علي الجبوري10760
10العلمالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبدهللا محمد هجيج الجبوري10761
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19تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرلؤي حاضر هزاع كردي /10764
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرجمعة عيد حماد زعيتر النمراوي10767
40الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا محمد خلف حسن الدوري10768
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرمروان باسم غزي محمد السامرائي10770
6الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنواره محمد محمود محمد الدوخي10771
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبيده عبداللطيف محمود صالح الحمود10773
12االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا يوسف الرفيعي10774
16بيجيالتربية للعلوم الصرفة - علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده موسى محمد عبد الجبوري10775
11الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىفاطمه معن سالم جاسم الجبوري10776
12الطوزالتربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رشيد خلف عباس البياتي10777
17الطوزالتربية للعوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر عزالدين ابراهيم عبدهللا ابو خمرة10778
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه عماد محمد جاسم السامرائي10781
20الدورالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفراء عباس حسين احمد الدوري10783
9تكريت كلية االداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرورد الدين نزار مالك رشيد التكريتي10784
18العلمكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا سلمان خلف عبدهللا الجبورية10786
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه ذنون يونس شبيب النيساني10788
14بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل تركي متعب عبد الكريم الحدادي10789
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعمار نايف عبداللطيف حسين الجبوري10792
25العلمرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكررافع محمد حمد ثالج الجواري10793
25الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركمال جميل خلف مطر الجميلي10794
10العلمكهرباءدبلومكاتب  ذكربهاء حامد عويد مطر العزاوي10795
23الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى هاشم كامل لطيف العزاوي10797
25الشرقاطالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىهبة احمد ابراهيم حسين الجبوري10798
11الدجيلكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى رعد غانم عبد حميد المكدمي10799
19العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزينب حسين محيميد خلف الجبوري10801
12سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى نعمان فاضل عزيز تريفه10802
21تكريتكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه هاشم حرحور راهي الجوعاني10804
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عدنان حمدي لطيف الجبوري10806
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركمال مرعي حسين علي اللهيبي10807
24سامراءاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود علي حسين احمد السامرائي10809
13العلماعداديةكاتب  ذكرعماد حاوي شرموخ عنكود العبيدي10810
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15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر سامي محمد خضير الحديثي10813
30الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه علي تقي نقي العنبكي10815
8بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عباس شبيب خضير العزاوي10818
21الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمد عباس طعمه الجبوري10819
22تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاميمه خالد مطني محمد الجنابي10820
15بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فرعون مجيد حميد المزروعي10824
25الضلوعيةكلية االمام الجامعة لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه علي حسين حمد الجبوري10825
13العلمكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل خليل ابراهيم عيسى الجبوري10826
14سامراءاعداديةكاتب  ذكرانس خيرهللا مجود فليح السامرائي10828
15الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايهان علي احمد محمد 10829٠
25الشرقاطادارة وأقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح اسماعيل ابراهيم سليمان المرسومي10830
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جمال محمدعلي فتحي الحمداني10831
16بلدكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا سمير كريم هادي العبيدي10832
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمثنى صباح اسماعيل عبدهللا القيسي10833
25سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكررامي جاسم ابراهيم احمد السامرائي10836
10تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسلمى براء فاضل وهيب القيسي10838
25تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدالكريم حسين صالح الجبوري10839
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسعدية شرقي عجل كصب الجبوري10842
10بيجيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رسام كامل طويسان الجنابي10843
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد زهير خليل صالح السامرائي10845
30سامراءكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء حسين خالد مصلح المصلح10848
15تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسيل جمال علي عبد الحمداني10850
25الطوزكليه التربيه علوم صرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مقصود مهدي صالح البياتي10851
13بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد صباح جمعه علي الجبوري10853
30تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلبنى عبدالناصر عباس وهيب التكريتي10854
45بلدرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب سلمان محمدحسن احمد الشيباني10855
25سامراءاللغاتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود هاشم صالح احمد كنزع10856
17العلمعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة حسين جاسم محمد الجبوري10858
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعنتر احمد حسين علي الفراجي10862
13بيجيكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى صباح ضاحي حميد الدليمي10863
21بلد كلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلباب ابراهيم طه ياسين العزاوي10865



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر حسين سلطان حمود الطائي10866
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي رضوان فرحان علي الخزرجي10871
21سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعاون باحث  أنثىغفران كامل يوسف محمدعلي الخطيب10872
20يثرباعداديةكاتب  أنثىندى عبدهللا احمد نجم المشهداني10873
26الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء وفيق متعب محمد النوري10874
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمروه سبهان علي عوجان الناصري10875
8الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد ابراهيم حسين الجبوري10876
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى عدنان عبدالرحمن علي الدوري10877
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محمد اعوج سلطان الجميلي10879
15الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه خلف ابراهيم علي الدوري10880
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود شاكر محمود حسون النيساني10883
27تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله عبد العزيز علي عبد العزاوي10884
34تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة فاضل عباس قادر /10886
11تكريتالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود جمال خيرهللا محمود التكريتي10887
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد عبد العظيم ياسين حسن السامرائي10888
12الطوزكليه التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند نجيب حسين سلطان البياتى10889
7تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر خلدون حسن حمو ال وهب10890
20سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزار ثامر شاكر محمود البدري10891
12الضلوعيةكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا ضاري حسين خلف الجواري10892
15بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مهدي صالح عباس الدوري10894
7تكريتكليه االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين مثنى حميد محمد الدوري10895
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعالء حسن خلف شالل الراوي10896
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر علي روضان دخيل الجبوري10898
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد لفته ساهي حسن المجمعي10899
10بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان عبد الرحمن احمد حسين العزاوي10901
25الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء صالح نعمه حمد الجبوري10906
25تكريتكلية التربية رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاطياف رفعت محمد عبد الناصري10909
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي رميض حسين مخلف الجبوري10912
12سامراءكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد يونس ناجي مبارك السامرائي10913
30يثربالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوصال طالل محمود وعر الحبابي10914
14قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرابراهيم عبدهللا خلف محمد البياتي10915
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30الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد سعيد محمد جاسم التكريتي10916
20الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم علي محمود صالح الجواري10917
18العلمكلية االداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقتيبة مساهر علي خلف الجبوري10920
35العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه بلهم احمد حسين الدوري10924
13الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنده رشيد علي رشيد البياتي10927
19الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس صبري عباس طه النعيمي10929
14تكريتاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا منذر عايد عمر النوسة10931
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد خليل الطيف خليل الجبوري10933
17بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث علي خلف عكل القيسي10935
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبدالمنعم احمد خضير الجويني10936
7الدورتربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير خالد عبدالباقي محمد الشاماني10937
35الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم محمد حسين محمد الجبوري10943
21العلمكلية التربية للبناتاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح ذياب صالح عنبر الجبوري10944
8تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير رياض محي مولود الغديري10945
20الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمروان داؤد سليمان غضيب الجبوري10947
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا عراك جودر هلو الجبوري10948
26الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاضحية خلف احمد هامان الجميلي10950
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراياد جاسم شاكر هادي الدوري10952
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء عباس فاضل خلف العبيدي10953
34سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىغفران اسماعيل جاسم محمد العباسي10954
34تكريتالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد هللا صبحي عواد خلف الطائي10955
6تكريتكلية االداب - قسم الترجمةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال صابر صالح نجم الجيشي10956
29بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى قاسم محمود حسن الحرباوي10957
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد راضي محمود حمدان البوحمود10958
32سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبان محمد حسن عباس السامرائي10961
20الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبان حاضر قاسم حمد الدوري10962
20بلداالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى ضامن سالم هادي البلداوي10963
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي حاضر هزاع كردي /10964
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا احسان رمضان عباس السامرائي10965
15العلمابتدائيةحرفي  ذكرعماد هندي ذنون مطني الطائي10966
15تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعادل عبد مزعل حمود العجيلي10967
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14الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات حمود حميد صالح الجبوري10969
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرحان ظاهر مدغش علوش الشمري10970
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور حسان علي محمد الدراجي10973
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفا فاضل محمد علي العباسي10974
18تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنده احمد محمد مضحي الجنابي10975
20الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء طارق احمد مجيد النعيمي10976
10بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي مجبل شكر محمود الجيالوي10979
10تكريتالتربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عماد قحطان طلب الناصري10981
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد حسين علي صالح القيسي10982
30تكريتكلية هندسة االلكترونياتكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدنيا راكان عزيز مال هللا ـــــــــــــــــ10984
15بيجيكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد جاسم خلف جواد القيسي10986
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر ثامر شاكر محمود البدري10987
30العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفتحية شاكر احمد مرهج الدوري10991
13الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ عايد عبدهللا لطيف الجبوري10994
15الشرقاطالكلية التقنية االدارية / الموصلحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي صبحي خلف جاسم الجبوري10996
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين كامل عطيه مطلق الجبوري10999
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسمهان خالد كامل عباس الحبابي11000
24بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن سطام جاسم عبد الجبوري11001
24تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىحليمة سعد مصطفى يوسف التكريتي11002
13الدوركلية األدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمأمون رمزي محمد ياسين الدوري11004
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا شطر العزاوي11005
30تكريتكلية التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا نزهان جاسم حسين تغلب11008
20تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حكمت شهاب احمد الكرطاني11009
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكررائد نجم عبدهللا سلطان السلطان11010
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرتحسين محمد جاسم باشا الجبوري11013
15تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد ناجي محمد خلف العباسي11014
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالقادر نامس كريم احمد الدوري11016
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عماد عبدالعزيز مهدي الدوري11017
13تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم سفيان علي عوجان الناصري11019
27الشرقاطاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين نزال رمضان صايل اللهيبي11020
12الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء مرعي حمد جاسم الفراجي11022
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11الطوزاصو الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين حيدر والي بندر جايرلي11023
15االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء لفته ساهي حسن المجمعي11024
18الطوزادارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي اكبر سليمان حسن البياتي11025
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صالح ابراهيم عبدهللا البياتي11027
25سامراءاالمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد نجم عبد السامرائي11029
45بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء مسلم رشيد محمود الموالي11030
20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيز نجيب ابراهيم محمود البياتي11032
25العلمرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرتحسين علي عبدهللا رجا الناصري11033
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء صباح كاظم ولي البياتي11034
22تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلسم شجاع مانع محمود الناصري11035
30العلمرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسحر احمد عبد هللا كريم الدوري11036
15سامراءحاسوبدبلومكاتب  ذكرمهند ليث هشام طه /11037
11يثربكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام حسن علي حندوش الجابري11039
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين قاسم حسين مخلف العزاوي11040
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرطه اسعد ياسين اسعد الداني11041
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء عباس علي محمد السبعاوي11042
26العلمكلية التربية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيبة مساهر علي خلف الجبوري11044
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمخلف عبد مدغش علوش الشمري11046
11سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد شالل زيدان خلف البومهدي11047
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغصون عبدالعزيز حسن جوير العباسي11049
20العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا جمال لطيف محيميد الجبوري11050
10يثرببدون شهادةحارس ثاني  ذكرنهاد سامي محمود وعر الحبابي11053
11الدوركلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى عبد مجيد محمود البو بدري11056
34سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طه محمود حبيب11059
40سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهاله قاسم عبد الوهاب جاسم الحسين11060
17بلدكلية االمام الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىدعاء ضامن سالم هادي البلداوي11063
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىرغده علي سعود خلف الجبوري11064
17الدوركلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىصفا كامل تلفاح مصلح -11065
25يثربتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاعتبار عبدهللا احمد جاسم الزبيدي11066
22الطوزكلية تربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عزيز عبد الكريم محمود الزنكنه11067
12تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد حمزة رشيد لطيف التكريتي11068
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5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرفؤاد يوسف احمد خلف الجبوري11069
7بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رمضان مصطفى عيسى الجبوري11070
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد جاسم عبدهللا احمد السالمي11072
16العلمالتربيه للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزه حميد حسن فليح العزاوي11074
22الشرقاطالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم حسين الحديدي11075
30بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسراب احمد عبد عصمي الجنابي11076
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىنهال صبحي خلف جاسم الجبوري11077
17الضلوعيةالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزيزه حسن صالح سلطان الدليمي11080
6الضلوعيةكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال وجدي خلف احمد الجبوري11081
5العلمابتدائيةحرفي  أنثىصبحه خليفه صالح عليوي الجبوري11083
33سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمود ايوب حسين مطر البازي11084
10سامراءكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفنر قيس عبدالكريم مهدي الجنابي11085
26الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررضوان تركي صالح ربيع الجبوري11087
30تكريتكهرباءدبلومكاتب  ذكرعلي حاتم محمد حسين الناصري11088
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عامر سلطان احمد الناصري11089
20سامراءكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرابراهيم خالد عبد هللا محمد العباسي11090
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىامال حمد حسين احمد الدوري11092
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرناظم حسين علي وادي الجبوري11093
20الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرغانم ذياب سرحان حسن الزبيدي11095
15تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار جسام عبيد خليفة الدليمي11096
19تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ياسين طه علي التكريتي11097
20سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحذيفة اسماعيل محمود علي العباسي11098
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرغزوان فارس قدوري عباس البازي11100
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن عدنان عبدالرحمن علي الدوري11101
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسمر اصلبي غانم مهيري الدوري11102
35سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء سليم علي حسن السامرائي11104
13تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان سعد مصطفى يوسف التكريتي11105
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرزامل محمد حسين صالح الجميلي11106
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسام باسل فيصل غزال العبيدي11111
15الضلوعيةالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال عبود سليمان حسين الجبوري11112
25سامراءالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرانيه محمد جاسم محمد الدليمي11113
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13العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالء شعالن عطية صالح خلف11116
25العلماعداديةكاتب  أنثىمينه خلف علي ناصر الضفيري11117
24االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هاشم ساهي حسن المجمعي11118
22تكريتالترجمة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عصام عبدهللا حسين الماشطي11119
23سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنبد محمد نجم عبد السامرائي11120
40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىامل انور عالوي فيصل الجواري11123
29تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحسان مشعل حسين غدير الجميلي11125
20بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضياء سعيد فريج عصمي الجنابي11126
12بيجياعداديةكاتب  ذكرامجد رمضان جدوع ناصر الجبوري11127
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمآرب عبدهللا حمد خلف الدراج11128
16الطوزكليه تربيه طوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمعه عيسى خضر غني البياتي11130
12العلماعداديةكاتب  أنثىطيبة حسام لطيف محمد الجبوري11134
25بلداعداديةكاتب  أنثىاشواق عدنان حنون موسى الحسناوي11139
15سامراءكليه التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده صفاء أحمد عباس العباسي11140
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكراحمد خلف محمد صالح العبيدي11141
20تكريتالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مهدي جواد كاظم الكرخي11143
40سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرادريس فاضل محمود خلف السامرائي11144
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد رجب الطيف خليل الجبوري11145
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالجليل محمد حسين عكله الجبوري11146
20بيجيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا صخي اكريم زبار الجنابي11148
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى بهاء جواد نعمان الدوري11149
12العلماعداديةكاتب  ذكرعبدهللا هاشم بدو احمد السالمي11151
7الدورالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي صدام حسين علي الدوري11153
16الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم رحيم صالح علي العزاوي11154
28سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعاليه هشام سلمان داود السامرائي11155
12بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي حسين نجم وردي الجبوري11156
15سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحنان جاسم عواد خلف العباسي11157
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين رشيد حماد خضر المفرجي11159
12سامراءالهندسة  هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعالء احمد محمد حسين البواسود11161
15العلمكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياسين حسن فليح العزاوي11162
7الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد حمد علي كصب الجبوري11163



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20العلمكلية التربية للعلوم ابصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغده سمير خلف احمد الجبوري11165
5تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف انور شحاذه طالب الحديثي11167
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسيف سعود ماهر محمد العباسي11168
20سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء عبد الرزاق حسين علوش البازي11169
24سامراءالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىندى عصام شهاب احمد السامرائي11170
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريونس نزال رمضان صايل اللهيبي11172
17بيجيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعم عامر محمود رشيد الحمداني11173
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرحميد عباس حميد داود السامرائي11174
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكررياض سعدي محمد احمد البياتي11175
12الضلوعيةاصول الدين / سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح مزبان عبدون عبد الجبوري11177
1تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرحميد محمد حميد شهاب الحساني11180
24سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعم مصطفى مرعي عزيز11184
16سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم راضي سلمان ابراهيم الجنابي11185
9الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه قاسم محمد جابر الدوري11187
30الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين طه مطر علي الدوري11188
14الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر قاسم حسن سمين الحيالي11189
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر مؤيد عبدالوهاب ولي الصالحي11193
27الدوركلية العلوم التربوية رياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى صبري عباس طه النعيمي11195
6بيجيكلية التربيه والعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جميل عبد منفي العبيدي11197
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه مزهر حاجم سلطان الزينة11198
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخلف ابراهيم احمد محمد الجبوري11200
19بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم موفق حاجم سلطان العزاوي11201
19الطوزمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالكريم قاسم محمد احمد البياتي11202
12تكريتتربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى رعد احمد خلف الدوري11204
35سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىناهد حسيب تركي حميد الفالحي11206
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىهدير خضير عويد حسون الجنابي11207
23الضلوعيةالتربية للعوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرباسم حماده عبدهللا احمد الجبوري11208
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ناظم حمزة عثمان البزوني11210
9تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصالح جمعة فاضل هيشان الشيشاوي11213
27الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار سليم جاسم حسين الجحيشي11219
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرستار احمد عبدهللا ضاري /11220
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10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكربكر حسين حبيب محمد النيساني11226
21الطوزتربية االساسية / شرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حكيم حسن علي الداودي11227
18العلماعداديةكاتب  ذكرابراهيم احمد حسين صالل الجبوري11231
29العلماعداديةكاتب  أنثىزينب هاشم لطيف محمد الجبوري11232
17الدجيلنربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عمار هاني جبار الخزرجي11235
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره رعد ضامن محمد الناصري11237
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخلف عباس حمد طرفه الجميلي11239
30العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال ضياء عبد هللا محمود الجبوري11242
15الدوركلية التربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى صالح الدين عبد اللطيف عبدالنبي البدري11248
15سامراءكليه تربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار سعيد شاكر محمود العباسي11249
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل سعد مصطفى يوسف التكريتي11250
14الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار سلطان فرحان حمادي االسودي11251
12تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمار مراد حويد كريم الحديثي11252
22سامراءكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي عواد صالح الشهرلي11253
20الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنين علي فاضل علي الدوري11255
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىنور عدنان فايز عجيل الجميلي11256
12العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان رياض احمد ناجي حسين الجبوري11257
25سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد تركي محمد حبيب /11262
29بلدكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارى فالح حسن عبد البياتي11263
12الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسين ناشر غانم مانع المكدمي11266
10تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرباسم عبد الرحمن حسن عبد الشبالوي11269
18سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيدان نجم عبد السامرائي11271
14قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبدالكريم قادر عبدهللا البياتي11272
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىركزان مازن محي ذيبان االيوبي11275
10بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد باسم حازم مهدي العبيدي11276
8الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريحيى زكريا اسماعيل عبدالحميد الجبوري11277
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد تحرير سالم ابراهيم الحديثي11278
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور محمد خضير مهيدي الجبوري11280
28الضلوعيةكلية االمام االعظم / ديالىإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاعراف نجم عبدهللا صالح الجبوري11281
5العلمابتدائيةحرفي  أنثىاريج نوفان عبدهللا علي الجبوري11282
10يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ماهر كامل عباس الحبابي11283
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18الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروسم مظهر محمد خضر الدوري11284
20العلماعداديةكاتب  ذكرعصام عويد مطر دربي العزاوي11285
25تكريتادابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير مزهر ابراهيم رجب الناصري11286
20بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه حسين احمد محجوب القيسي11287
8بيجيالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس صباح انور عبدهللا التكريتي11288
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىليلى مهدي صالح حلبوص البو هادي11289
20سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىغفران اسماعيل خليل احمد الرحماني11290
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغاده مهدي فاضل كاظم الدوري11291
23تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي عبد كواد شيحان الشمري11296
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب صالح محمد رومي الجبوري11297
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأالء غازي محمد رمضان الداودي11299
30بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسامي اسود صالح حمادي القيسي11301
10الشرقاط كلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىخنساء محمد سلطان احمد اللهيبي11302
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود احمد سبع حسين شاكر مجمعي11307
20سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس عبدالرزاق جاسم حمود دراجي11310
17التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرسعد عيدان عبدهللا عبدالرحيم الجبوري11311
27سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد ظافر فيصل محمد السامرائي11312
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين غضبان حسين الجبوري11313
18الدورادابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس ضياء الدين محسن سمير الدوري11315
23الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجوان رعد عبدهللا محمد الدوري11318
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمعتز سيف الدين عبدهللا موسى الجبوري11319
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروة عزالدين قادر فيض هللا البياتي11320
30الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى سعيد محمد جاسم التكريتي11321
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى حميد رشيد عبد االمير الربيعي11322
16الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايمان رزاق وهيب بركع الدوري11324
30الدوركلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىنهى سعد كاظم رحيم الدوري11325
20الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه حمد محمد موسى الدليمي11326
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عارف ابراهيم عوض الجبوري11328
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرهشام بشار فارس ماهر الدنش11330
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح الدين ايوب بكر جاسم القرة غولي11333
20بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرابراهيم باسم حازم مهدي العبيدي11334
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16الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىطيبه هيثم وهيب بركع الدوري11335
25سامراءكلية التربية - سامراء إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه ناهض فيصل محمد العباسي11337
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىافراح عطيه عبد حسين البو بدري11340
12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى سعيد شاكر محمود العباسي11342
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد سعد عباس حسين الدراجي11343
5قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد عبدالكريم قادر عبدهللا البياتي11348
5تكريتالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه طارق عبد احمد النعيمي11349
30الدور   كلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينه قيس مهدي جاسم الشمري11350
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد خلف محمد حسن الجبوري11352
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد جاسم حسين مهدي العباسي11354
16العلمالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمصطفى خلف سليمان حسين الجبوري11359
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىبسمه عطاهللا طعمه ابراهيم السالوي11363
17ديوان المديريةكليو االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى شعبان خلف كانون العزاوي11364
20الدوركلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل محمد رزوقي محمد الدوري11365
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروة حاتم محمد حسين الناصري11367
17تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى منقذ خليفه جاسم الناصري11369
25تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد مولود ذاكر عبدالعزيز الرفاعي11370
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرزكريا احمد سبع حسين شاكر مجمعي11372
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرقصي علي خلف حمد الجبوري11373
10االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي يونس حميد حبيب القيسي11374
7الدجيلاالدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن كاظم جهاد حسون الدجيلي11375
7الدوركلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان احمد عبدهللا محمد الدوري11378
20الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر مهند ابراهيم حمزة الخزرجي11379
11العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء واثق علي محمد الجبوري11381
15بيجيكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام جاسم محمد سبع الحمداني11382
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى علي زكريا كاظم .11383
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسان سامي مخلف احمد الدوري11384
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا محمد الدراجي11385
20تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه اياد جعفر صادق التكريتي11386
23سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا احمد عطيه عيسى العيساوي11389
10الشرقاطادابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناطق حلو جادهللا محمد الجبوري11391
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20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمنال محمد جاسم عبد السامرائي11392
12بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد عبش بنيان القيسي11394
25الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام هاشم محمد جاسم زبود11395
16تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشيماء ناصر صابر علوان الطائي11397
10الدوركلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء شهاب احمد ابراهيم العبيدي11398
17الدورادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق علي طلب عباس االدوري11400
22الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد جمعة فرج جمعة الجبوري11403
20الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرحميد عفيف حميد احمد الدوري11409
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىتبارك عبد الكريم نجم رسن العبادي11410
26الطوزكلية اصول الدين الجامعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى فرهاد كريم حسين11411
7العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا محمود خليل هندي الجبوري11413
12الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ضاحي عبدهللا محمد الجبوري11417
30بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىقسمة جابر سعد عباس الخفاجي11418
35بيجيالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم منور مطني محمد الجنابي11419
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء عطية سفيح خلف العبادي11423
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرابراهيم طارق هادي محمد الدليمي11427
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىليلى ظاهر خليل ابراهيم الجنابي11429
24بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان عبدالكرم هويش عبدهللا القيسي11430
3الطوزابتدائيةحرفي  ذكرماهر منعم صالح محمد -11433
17الشرقاطالتربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوفل محمد عبد العزيز ظاهر العبيدي11434
3تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعود ناظم عباس جاسم عبل11435
24بيجيالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيقين يعرب شعبان عبد اللطيف الناصري11436
35سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد طارق برهان حمد الدوري11437
19الضلوعيةالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالحمزه باسم علوان احمد الجبوري11438
16سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد وليد عبد هللا داود القصاب11440
22سامراءكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسندس خليل ابراهيم ظاهر ال بدري11441
10تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعد حاجم حسن التكريتي11443
35تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عدي مشعان طلب الناصري11445
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرجمال سالم ابراهيم محمد الجبوري11446
10ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمود عبدهللا علي فاضل الجبوري11447
25الدوركلية التربيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبد الغني محمد عبد العزيز الدوري11448
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20بيجياعداديةكاتب  ذكرظاهر شاكر حميد حماد الطائي11449
12بيجياالداب علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كامل عطية حبيب الجبوري11450
40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلميس بدر حسين محمد العباسي11452
15سامراءكلية التربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى رشيد ابراهيم عبد الكريم البازي11453
35الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرحسن محمد عزاوي حمد الجبوري11454
11الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعابدية فرحان محمد رجب الدوري11455
25الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود ناظم شويش محمود البياتي11457
11الشرقاط كلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عطا اسماعيل عصمان الجبوري11458
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى منقذ خليفه جاسم الناصري11459
27سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي حسين احمد -11460
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبداللطيف عبيد عواد العباسي11462
23الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى عقيل عون علوان الخزرجي11464
25الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد حميد محمد محمود العزاوي11465
15الدجيلكليه التربيه للعلوم االنسانيهفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء وميض حسين جاسم الخزرجي11466
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى هاشم اصليفج محمود الناصري11467
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرميثم محمد عباس سالم العبيدي11469
15تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد حميد محمد حسين الفراجي11473
33الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاظم عبد اللطيف خلف نوفل الخسرجي11475
20سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خليل ابراهيم ظاهر ال بدري11477
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعميد صالح خلف حسن الجبوري11478
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرساهر عبد الحاضر تركي فارس العيساوي11481
19بلداعداديةكاتب  أنثىسجى عبد المهدي عبد الرزاق فليفل العبيدي11484
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حاتم حسن جمعة العباسي11485
17سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عادل مصطفى توفيق الخطيب11486
30بيجيكلية التربية - قسم الشريعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق عمر علي صالح العزاوي11487
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوژين عزيز عبد الكريم محمود زنكنه11488
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرغازي علي عايد فنخ الجبوري11490
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحمن صبحي علي عبد الجبوري11491
19سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد العزيز احمد سبع حسين شاكر مجمعي11493
20الدوركلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا عالء شكر عباس العزاوي11494
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىجنان صالح خلف حمد الجبوري11495
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12العلمالتربيه للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطريف مالك عباد محمد الجبوري11496
11الضلوعيةالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفردوس علي احمد خلف الدليمي11497
25سامراءكلية التربية سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كامل عباس صالح العاصي11499
28بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىساره فرج علي عجيل القيسي11500
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاحتفال ابراهيم حمد حسن الجبوري11501
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرفراس نجم امين مخلف الدوري11502
16الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عبدهللا محمود هليم الجبوري11503
16الضلوعيةالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس يحيى عبدون حمد الجبوري11504
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى طايس جبوري احمد البدري11505
32بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر عبد هللا عبد عيد الطائي11508
11الضلوعيةكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى فائق محمد زيدان الجواري11511
13بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرزين العابدين عامر فاضل حميد العبيدي11514
26تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله حميد صالح مبارك العجيلي11516
12الطوزالتربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبناز نوزاد عبدالكريم حسين -11518
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررداد فرحان موسى عبدهللا الجبوري11519
20قرى آمرليالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام صالح الدين محمد حسين جواد الشمري11520
12قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرسلمان داود خلف محمد البياتي11521
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعبير ذياب علوان صالح النيساني11522
21الشرقاطكليه التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي الهادي احمد عسكر جلعوط اللهيبي11527
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل حسن فتحي يوسف الدوري11528
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايمان ماجد حامد مصلح الدوري11531
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنسيب محفوظ فرج ابراهيم الدوري11534
32الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردنيا نجاة عبيد محمد الداودي11535
20العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء برهان حديد خلف الجبوري11536
21بيجيكلية  التربي للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى محمد عبد هللا عبد الطائي11537
10الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور عبدالغني محمود خلف الجبوري11539
16سامراءكلية التربية /قسم التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجول عبدالوهاب جاسم حريدي العباسي11540
8العلماعداديةكاتب  ذكرليث علي سليمان عبدهللا هشام11541
3الدورابتدائيةحرفي  ذكرحسن علي صالح احمد المراسمة11546
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد هيثم مولود جاسم السامرائي11547
22بيجياعداديةكاتب  ذكرمطلك خلف فهد مطلك الزعيتر11548
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22الدوركلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل عادل صالح جاسم الدوري11549
28سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسمى نبيل ابراهيم مجيد الفتوح11551
23تكريتكلية التربية  للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد رجب علي جاسم العبيدي11552
18الدورالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عماد مجيد طه الدوري11553
25الدوركلية التربية/سامراء إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم اسماعيل صالح احمد البوعباس11556
30الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىحبيبه تركي خلف حمدي الجبوري11557
17الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام صباح رحيم عبد الكريم العزاوي11558
20الشرقاطاالداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسين محمود حسين الجبوري11562
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرحيدر ضياء مطشر نايف الدوري11563
16ديوان المديريةكلية العلوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمروان هاشم اصليفج محمود الناصري11565
16قرى آمرليالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى احمد زين العابدين موسى البياتي11567
25بيجيكلية التربة االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى ابراهيم محمد شيخ الجبوري11568
16الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركارزان محمد عزيز شاسوار عبدالرحمن11570
12الدورعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر محمد حميد صباح الزهيري11571
25تكريتالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا حسن عبدالوهاب جميل الصميدعي11573
13ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرزياد خليفه مخلف متعب الدليمي11575
7سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلمى محمد مولود جاسم السامرائي11576
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرعالء نايف مجيد علو الدوري11577
18ديوان المديريةالحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالجبار محي سالم عبد االحبابي11578
25بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء نزال عالوي سليمان القيسي11579
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد حسين عسكر جلعوط اللهيبي11581
18العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا سعدي شبيب غضبان الجبوري11584
29سامراءكلية االدرارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اسماعيل محمود حمد السامرائي11585
28االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد يونس حبيب حمود القيس11588
16تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسنابل طارق صابر عجوان المرسومي11590
11تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه الزهراء عماد صالح محمد التكريتي11591
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىياسمين ثائر امين علي اللطيفي11592
24الضلوعيةالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا وليد خالد محمد الحيدري11594
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جمال مصطفى محمد الجبوري11597
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد محمد شيحان مخلف الجميلي11599
12العلماعداديةكاتب  ذكرياسين علي سليمان عبدهللا هشام11600
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25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمهند لطيف محمد زهو الدوري11601
23الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل مجيد صالح عكيل الدليمي11602
18تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموج حاتم اكرم ثابت /11603
17الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانواء قحطان عبدهللا محمد الجبوري11605
6العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا احمد محيميد خلف الجبوري11607
6بلداعداديةكاتب  ذكرمحمد حاتم عبدالكريم عباس الفراجي11609
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرقصي خليل حسن حبيب الجبوري11610
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروليد محمد طه خضر الجميلي11612
27الدورالتربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان عطا هللا محمد عيادة الدوري11614
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان عبدهللا علي صالح الشعباني11615
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىخلود صالح جاسم محمد الطائي11616
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعمر عجمي غانم مهيري الدوري11618
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرندا محمود فرحان عطية الجبوري11621
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعطاهللا خلف سعيد عبد العبيدي11622
16الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس سعيد طه خلف -11623
25سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه ابراهيم عبدالباقي حمود السامرائي11624
30الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوديان علوان خلف عطاهللا الجبوري11625
25الطوزكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىابتسام جاسم محمد محمود العزاوي11626
15الدورابتدائيةحرفي  ذكراكرم خليل رحيم امين الدوري11627
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىأباب فائق عبدالكريم ياسين الناصري11628
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسن جدوع علي نصيف شايع11629
15سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رشيد علي سليمان العباسي11630
35الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشذى عز الدين محمود يوسف الدوري11631
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى خضر نزال عالوي القيسي11632
27تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواسي فالح شهاب احمد الجنابي11633
15بيجيعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان قاسم شويش جعاطة الجنابي11637
28قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده سعدون صالح رضا البياتي11638
25الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرنا فرمان صالح يوسف الدوري11639
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاسماء جمعه شرقي خاف اللهيبي11640
20ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند محمد عبدهللا محمد الجبوري11641
6تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى عاصي مصطفى ضاحي الكرغولي11642
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17تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرسمير سيامان مجيد كريم البياتي11645
21الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبا علي عكاب خلف الجبوري11646
19الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد عطا اسماعيل عصمان الجبوري11647
5الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمزاحم عاصي عبدهللا حمد الجبوري11649
24الشرقاطاخرىدبلومكاتب  أنثىسهاد صباح محمد حسين الرملي11652
13العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد هاشم كامل غفور العزاوي11653
26الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد قحطان عبدالستار طه /11654
21سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقتيبه كريم محمود حسن العباسي11655
12بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد مدهللا صالح عكل القيسي11658
20االسحاقيكلية التربية / الدراسات المسائيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركرم امين ابراهيم فرحان العزاوي11659
20بيجياالدابلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىصابرين شاكر سلمان طوكان الجبوري11660
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح نوري جدوع ذياب العجيلي11661
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد نزال رمضان صايل اللهيبي11662
27سامراءاالمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي حامد فاضل عباس الحنظل11663
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي حمود حسين جاسم الجبوري11664
7الدوراالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب حميد عبدهللا علي المراسمة11665
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر حسن هالل فياض الفراجي11666
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي خلوق خالد مصطفى النعيمي11667
15بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرزكريا جاسم محمد جاسم الجبوري11668
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالسالم محمد اعبيد احمد السالمي11670
24الطوزكليةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكرمانج قادر احمد علي شاوان11672
7تكريتادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد خليل عايد صالح العجيلي11673
20تكريتكلية التربية علوم انسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمبدر يوسف عبود علي الدوري11675
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنار شعبان خلف فرحان الجبوري11676
35سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقتاده مهدي عبدالوهاب جاسم الحميدي11678
8الدجيلكلية التقنية االدارية /بغدادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين عادل هديب كاظم االسودي11679
14الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنزهان شعبان اسماعيل عصفور الجبوري11681
19الدوركلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فائق عبد العزيز عبد هللا الدوري11683
1الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنور صباح محمد حسين الرملي11684
25سامراءكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سامي جمال وهيب -11685
28بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره فاضل عباس جاسم عرب11688
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23تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد نعمه عواد عبد العزاوي11690
30سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر محمد عيدان عطوان السامرائي11691
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسين جازي بردي فارس القيسي11692
13الطوزالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين رسول علي عبدهللا البياتي11693
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية للدراسات الصباحيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن محمد ابراهيم ابراهيم11694
18العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء شعالن عطية صالح خلف11696
30الدجيلالتربية ابن الرشدلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه وليد حسين علي العبيدي11700
24يثربالتربيه حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس مجيد حميد محمود التميمي11701
26الدوركلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرمعد مجيد حسين احمد الدوري11702
8الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل علي عبدهللا محمد الجبوري11703
22بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد رشيد عبد الصاحب محمد حيدري11706
21الطوزالتربية / طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال عاصي حسين نادر الداودي11707
10تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرانمار سعيد توفيق نجم الدوري11708
32الدوراآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صفاء كواد راهي التكريتي11711
17قرى آمرليالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خزعل سمين سلمان البياتي11712
15سامراءتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماضر فيصل حسن أحمد _11714
18الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد عبد هللا محمد زنكنه11716
20بيجيكليه الحدباء الجامعهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتصر نعيم محمد هزاع الطائي11718
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعالء حسين علي هالل الفراجي11719
20سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين محمد نجم السامرائي11720
18الشرقاطكلية التربية االساسية رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالغفار مدهللا عبدهللا محسن الصحن11721
33تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىغفران عبدهللا رشيد صالح الجبوري11722
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا صالح عبدهللا محيميد الجبوري11724
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى علي مهدي حمود الجبوري11725
10الضلوعيةكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء محجوب احمد حمزه السعدي11726
30الدوراخرىدبلومكاتب  ذكراحمد صباح خلف جاسم الدوري11728
11الشرقاطالتربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن شعبان احمد محمد الجبوري11730
1ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرفرحان فالح حسن فرحان الفراجي11731
10تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصباح ثامر جمعه مهدي الحلواني11735
23العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهير عبدهللا محمد هجيج الجبوري11736
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود حسين عسكر جلعوط اللهيبي11737
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18تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايالف نجاح دعوس خضير الحديثي11738
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفقه سامي صالح محمد الدوري11739
17العلماعداديةكاتب  ذكرانس مالك عباد محمد الجبوري11741
25الضلوعيةالتربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد رشيد محرف جاسم العبيدي11744
12بيجيكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراحمد طامي عبود محمد الناصري11746
11بلدكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام قاسم عيسى علي الكمراوي11747
8العلماالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمعاذ خلف محمود حسين الجبوري11748
16بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر ماجد حميد محمد الجبوري11749
25تكريتكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحاب احمد علي احمد الشمري11752
39تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرنسرين صالح الدين سعودي دحام الدوري11753
17بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخليفه حمد خليفه ضاحي الصجري11754
20تكريتالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سالم عايد حاجم الگراعي11756
16الدجيلكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجى جاسم عبد علي حمد11757
16العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناجي خليل خضر ساري الجبوري11759
7بيجيالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حمد نامس طالل الجبوري11760
28تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها نفوس محمد سالم العبيدي11762
31الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسن جازي هزاع خلف الجميلي11763
14الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتصم محمود محمد موسى الدليمي11764
30تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نعمه عواد عبد العزاوي11765
20سامراءالتقنية الهندسيةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىهبة محمد عبدالحميد ابوالمكارم العيساوي11768
21تكريتالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران شيبان فؤاد عبدالوهاب االلوسي11772
34الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهدى طالل كاظم رويد المشايخي11776
7الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرانيا سالم حسن عبدالكريم السبعاوي11781
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفرحان حمود احمد سليم الجبوري11782
11الدوركلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال اياد زيدان مخلف الدوري11783
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور كريم جاسم محمود المرسومي11784
15الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء عبدالهادي صالح احمد مال خليل11785
15الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسرى رعد علي صالح الفندي11786
7االسحاقياعداديةكاتب  ذكروسام خليل فرحان عيسى االطعيمة11787
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة فاضل علي محمد التميمي11788
22الضلوعيةنظم معلوماتدبلومكاتب  أنثىرسل عماد مرشد عطيه التكريتي11789
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15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى مؤيد رشيد عبد الحديثي11790
5بلدبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد بدر عزيز كماش الخسرجي11791
20بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار مدب عواد عبد الجنابي11793
28سامراءاالثار ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكررويده احسان كامل محمد الرحماني11795
35العلمالشريعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراشراق علي حسين صالح الجميلي11796
10الدورعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل غسان فيصل عبد الدوري11798
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراكرم كتاب عليوي ساري الجبوري11799
20الشرقاطكلية التربية االساسية/جغرافيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه عبدالسالم ذنون اسماعيل رسول11800
15الدورالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر مدلل باز مجول الدوري11802
17الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسين محمد حالول الجبوري11803
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد ابراهيم احمد علوش العلوش11804
15بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر حماد عبد عصمي الجنابي11805
12الدوركليةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى فريد رشاد نعمان الدوري11806
29الدجيلكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب احمد ابراهيم عبد مشايخي11807
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس لطيف محمد زهو الدوري11808
5سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث محمد غافل محمد النيساني11809
16الطوزكلية التربية طوز خورماتو عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء احمد محمد عزم البياتي11810
15ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد محمود زيدان خلف البياتي11811
28بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسن سالم حسن عبد الجبوري11813
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعفاف محمد صالح حمادي الجبوري11814
10بيجيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء اسماعيل مصطفى احمد الطائي11816
25الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي محمد سعيد المكدمي11817
22سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانغام ثامر محمود خليل البدري11818
39تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنورس صالح الدين سعودي دحام الدوري11822
15قرى آمرليثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراكرم زين العابدين امين ولي البياتي11824
18العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى ياسين حسين خلف الجبوري11828
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر لؤي عبدهللا محمد الجبوري11829
6بلدتربية رياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطالل عراك علي احمد العزاوي11834
30الدجيلكلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء جاسم حمدان حسن جويد11835
20بيجيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء محمد محسن حمد الجنابي11837
16تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبد الكريم ظاهر محمود ماجد الصميدعي11838
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16بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالكريم محمد احمد حيود الجميلي11839
15يثرباالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير توفيق جارهللا صالح الحبابي11840
2تكريتابتدائيةحرفي  أنثىندى نجم حسين ابراهيم البياتي11841
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسفيان جاسم محمد فرتم الجبوري11843
15تكريتكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة جهاد عبد القادر محمد التكريتي11845
30الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفرح فرمان صالح يوسف الدوري11846
22بيجيالعلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود جاسم حماده محيميد الجبوري11847
16الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحنين غسان فيصل عبد الدوري11853
13تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد قيس ابراهيم يوسف التكريتي11854
27الشرقاطاالدابعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سالم حسن عبدالكريم السبعاوي11855
21الضلوعيةكلية العلوم السياسية بكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسن خلف ابراهيم محمد الفراجي11856
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروميض خضر احمد محمود الجبوري11857
18سامراءكليه التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عبد الكريم ذياب محمود بدراوي11859
20الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرسفيان علي عبدهللا مجيد الدوري11860
21يثربالتربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله فاضل عباس حمد الحبابي11861
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى عامر عبد الفتاح محمد التكريتي11863
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء جمعه بكر حسن .11864
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعلياء جاسم عنان جداع /11865
27تكريتاعداديةكاتب  أنثىاية هيثم فائق حاجم الحديثي11867
8الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسلطان روضان صالح عزيز الشمري11868
25يثربرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىذكرى فاضل علي محمد التميمي11870
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا رشيد احمد محمد الجبوري11872
14الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى خليل ابراهيم خلف الدليمي11873
19الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرخطاب محمود ابراهيم محمد الجبوري11874
30الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاخالص مجيد طه حسين الدوري11876
30تكريت كلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأوس محمد حميد كجوان الكراعي11877
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد حمد لطيف عيسى الدوري11878
16العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه كوان سلمان علي الجبوري11881
13بلدادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال محمود محمد مهدي الراشدي11882
4الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي محمود محمد موسى الدليمي11883
26بيجيادارة وقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرمراد حاتم محمد فرحان الحلبوسي11884



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

8الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى مصطفى كريم ابراهيم الخزرجي11887
30االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي احمد محمد سلوم طرفه11888
20تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوئام عادل احمد ابراهيم النعيمي11889
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا حاتم حسن جمعة العباسي11890
16الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاساور عمار فيصل عبد الدوري11891
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرغزوان طاهر محمد سليم الجبوري11892
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى نعمه عواد عبد العزاوي11894
9بيجيكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال مخيف عبد عصمي الجنابي11895
15بلدجامعة سامراء إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا صبيح جاسم محمد العبيدي11896
19الشرقاطاالداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد الحكبم صبحي حسين محمد الجبوري11897
7الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل علي عطية حميد اللهيبي11898
25بيجياعداديةكاتب  ذكرنجم عبدهللا صالح حسين الجبوري11899
6الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد مصطفى محمد حمد العبيدي11900
19بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرؤى دحام عزاوي صالح الجبوري11902
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفارس علي احمد محمد الجبوري11903
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرغيث سعيد محمد خضير الحديثي11905
25الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عدي عبد الرزاق مهدي السامرائي11907
15تكريتكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جهاد عبد القادر محمد التكريتي11908
16سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور احمد سامي خضير البياتي11909
10سامراءإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمصطفى اسماعيل خلف عبد الفراجي11913
26الدوركلية العلومجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال طاهر نزهان نعمان الدوري11916
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد طاهر محمد سليم الجبوري11917
14الدجيلكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حميدي عزيز حميدي المرسومي11920
11قرى آمرليالهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرادريس محمد خليل مصطفى الطائي11921
25بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاماني عبدالرزاق صالح سهيل الجبوري11922
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد ثامر محمود خليل البودبدري11924
11الدوركلية التربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره زحالن حسين عبدهللا الدوري11926
22الطوزكلية تربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاخوان حسن سمين محمد احمد11927
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكروليد يوسف شكر محمود .11928
6العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث يحيى عبد غنام الجبوري11930
18بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن محمد كردي ديرس القيسي11931
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0الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىسها شاكر اكريم سلمان الدوري11932
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن ابراهيم خلف يوسف العجيلي11933
27الدجيلالتربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح غانم عزال محمد التميمي11937
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفتحي محمد حسين صالح البجاري11938
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخليفة رشيد عطا سعود الجبوري11939
10بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه عامر ابراهيم حسين آل جعفر11940
21العلمالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىفرح ناصر حمد عبد الجبوري11941
31الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسطم احمد عبوش عبدالكريم الجبوري11942
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرزهير احمد ياسين كنامش العبيدي11944
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرياسين ماهر جاسم مجمد اللهيبي11945
25تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور ضياء خطاب يوسف الصميدعي11946
18بيجيالتربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عدنان عبد خلف الحمداني11947
19تكريت كلية التربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة محمد حميد كجوان الكراعي11948
16الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعه إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد ابراهيم جاسم مشعل الجبوري11949
25بلداعداديةكاتب  ذكرمهند لطيف مهدي محمود المحسن11950
10الدوركلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير سالم حسون علي الدوري11951
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي شاكر اكريم سلمان الدوري11952
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد علي مخلف حسين الفراجي11956
12سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء محمد مهدي صالح السامرائي11959
14تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اثير جليل ابراهيم التكريتي11960
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكررامي نصيف جاسم محمد العيساوي11961
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفاتن عامر عبدالحسين محمد الكيم11962
23بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق جمال جاسم محمد /11963
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىريم سعيد جابر ابراهيم التكريتي11964
30الضلوعيةكلية التربية / سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرج صالح حسين محمد الدليمي11966
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرموسى حمود سرحان ذياب ذياب11967
20الدور   كلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفارس ناجي ابراهيم عثمان الدوري11969
32الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماجده مجيد حسين احمد الدوري11972
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبوش عبدالكريم عبدهللا الجبوري11974
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديار ابراهيم محمد سعيد الداودي11975
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكريوسف معيوف كرفش ابراهيم العبيدي11976
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25تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا غالب غضبان فيصل الطائي11977
22الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسميره تركي مبرد عبود الجبوري11978
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه عبدالهادي سليمان حمد الجبوري11981
13سامراءالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير عبد الكريم ذياب محمود بدراوي11985
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى عبد المهدي صالح مهدي الخفاجي11986
15العلمابتدائيةحرفي  أنثىميامي فرج جميل ماضي الجبوري11988
7الضلوعيةكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء علي احمد فرحان العبيدي11990
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرلؤي حدوشه خلف رجه الجبوري11992
40تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاساور عدنان موسى خلف الصميدعي11993
20يثربتربية علوم انسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم محمد دهام حسن العزاوي11994
15الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم علي عطية حميد اللهيبي11996
12العلماعداديةكاتب  أنثىفاطمه كريم تركي سالم الطائي11997
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحميد اسعد سكران احمد الطائي11998
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية  إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىآية ماهر جليل حبوش النجاري12000
20يثرباالصمعي تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد علي حاتم التميمي12001
39سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور ناصر عبداللطيف مصطفى الرحماني12002
35بيجياعداديةكاتب  ذكرحسين علي عزيز فياض الحمداني12003
35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىانفال فوزي خضير صالح السعدي12004
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد ابراهيم عبدالرزاق حمود العاصي12005
30الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوالف عبدالهادي صالح احمد مال خليل12007
12العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهوازن ماهر حمد علو العبيدي12009
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبلسم مدب عواد عبد الجنابي12013
27الطوزكلية التربيه للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى حكيم جمعه علي .12014
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد صباح خلف عبد العبيدي12015
16بلداعداديةكاتب  ذكرمصطفى ثامر جاسم محمد الربيعي12017
25تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرقد عمر علي صالح عزاوي12018
18العلماعداديةكاتب  ذكرمعروف ابراهيم علي فحل الجبوري12019
23سامراءالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل اكرم عمر حماده االسودي12020
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامال راجي حميد علي الجبوري12023
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرقيس حميد نايف نزال المكدمي12037
15الضلوعيةالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن مصطفى بليل عكيل الدليمي12038
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20سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسهى مزاحم مجيد حسن البوعباد12039
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمران طه دخيل ماجد الجبوري12041
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنهى عبدالحسن حمد علي الشاوي12043
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرطيف محي صالح محمد الحبابي12046
23سامراءاعداديةكاتب  ذكرمخيف حمود احمد ثويني النيساني12047
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىندوى احمد سعيد خيرهللا ال مقيم12048
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى عبدالكريم حازم صبري عبدالحميد12049
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود داود مصطفى ابراهيم /12050
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف ابراهيم ياسين خنفر العجيلي12052
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعثمان رعد سعدي مهدي السامرائي12055
20بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا عزاوي الجبوري12056
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعدي تميم ناصر حسين الجبوري12058
26الشرقاطكلية اآلداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجهاد مدهللا عبدهللا محسن الصحن12059
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي ثاثر حاتم احمد الهزاع12061
30سامراء التربية سامراء علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى حميد جاسم محمد السامرائي12062
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعدنان احمد حمد دهام الجميلي12063
40تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىامنه علي حسين احمد الزوبعي12064
6الدور االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىياسمين سالم حسون علي الدوري12065
40تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا عامر عبد الفتاح محمد التكريتي12066
16الدوركلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتقى عبدالهادي صالح احمد مال خليل12068
17الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىافتخار حمد اسماعيل دخيل الجبوري12070
12الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسامي تركي مبرد عبود الجبوري12071
35االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرهادي عبد هللا مجول حسين المشايخي12077
11ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرايوب محمد حسين مصطفى البياتي12078
11الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهجران سعد عسل محمود الجبوري12079
24الضلوعية كلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه حردان حسون خلف الجبوري12080
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد فاروق احمد فرتم الجبوري12081
27العلمكلية التربية علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود غالب علي معروف االلوسي12084
28بيجيكلية التربية االساسيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران فرحان عكيدي موسى الراوي12085
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى عماد خضر جزاع الدوري12086
23الشرقاطهندسة الكهرباء وااللكترونحاسوبماجستيرمهندس   ذكرسعد علي عاصي حسين الجميلي12088
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17بلدالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة غانم هادي عباس الخفاجي12090
20تكريتكلية االدارة االقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي صالح علي صالح العزاوي12091
25تكريتالعلوم التربوية النفسيةاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس علي حسين عبد الزيرجاوي12092
35ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنان جمال لطيف عيسى الدوري12093
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهدي صالح كريم اسماعيل الداودي12096
22الدجيلالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنور اكرم علوان حسين الزبيدي12097
15تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطالب خميس حسن حمد العجيلي12098
10تكريتكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىميسم مهند عبد الرحمن مصطفى التكريتي12099
27بيجيالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروئام حمد اسود خلف الجبوري12102
26العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء سامي حسون محمد العبيدي12103
35الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدينا صباح جاسم سهيل لوالوه12104
15تكريتاخرىاعداديةكاتب  ذكرعمر فوزي خضير صالح السعدي12105
28تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار صبار عكاب غزوان الدليمي12106
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار ولي عباس سمين الداودي12108
25بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرهان عبدهللا احمد نجم الجبوري12110
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جاسم عساف خليفة اللهيبي12112
22تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرندة ظاهر فهد مربط العبيدي12114
32الطوزكلية امام االعطم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراميد عاصي مصطفى ابراهيم لفته12115
27بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد احمد عبدالرحمن علي الجبوري12116
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسان جاسم محمد فرتم الجبوري12119
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىسجى حميد فليح حسن العباسي12123
0تكريتبدون شهادةحارس ثاني  ذكرصالح مهدي نايف حسن الطائي12124
12تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير طارق تقي بريسم الدايني12130
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرربيع محمد خلف رجه الجبوري12132
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا خليل بشير بدوي الجبوري12138
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرجمال الديم مصعب سامي عبجل الطالبي12139
31العلمكلية التربية بنات عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكروعد مساهر حمد صالح العبيدي12140
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور صباح حميد حمادي الجنابي12144
6العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث ظافر شعيب عبدهللا العزاوي12145
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىكوناي لطيف محمد سعيد بهلول12147
27بيجيجامعة تكريت حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا كمال مصطفى حسون الجبوري12149
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30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرلطيف جاسم خلف حمد الزبيدي12152
19العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلين ياسر حسن جاسم الجبوري12155
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرشامل حمد فارس حمادي الحمداني12157
34قرى آمرليكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء امين قاسم عباس البياتي12159
18الشرقاطالتربية االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء ركاض محجوب روضان الجبوري12160
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالصمد علي ماهر محمد المرسومي12161
15العلمكلية التربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي غالب علي معروف االلوسي12164
30الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء شهاب احمد محمد ال رزوقي12167
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرساجد جاسم حسين علي شابع12169
6تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان علي جواد حمادي الزبيدي12170
30قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد رشيد مجيد عالوي البياتي12171
16الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعائشه عماد خضر جزاع الدوري12173
20تكريتالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا مبدر احمد المطلك الناصري12174
25تكريت كلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىسارة احمد كامل خيرو الجعفري12175
18الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حسين جزاع محمد الشمري12176
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن عادل حسن اسماعيل الجبوري12179
14تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى سعيد مدحت عبدالوهاب الحديثي12180
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمعن الطيف احمد صلطان راشدي12181
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد قحطان عبدالستار طه /12183
13العلماعداديةكاتب  ذكرمحمود عالء خالوي سلمان الجبوري12184
14الشرقاطكهرباءدبلومكاتب  ذكراحمد حازم محمد جارهللا الجميلي12186
6الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمعتز صدام صالح شرقاط الشرقاط12188
17تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور ظاهر فهد مربط العبيدي12189
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور نومان عواد خلف الدوري12192
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد مجيد حامد محمود الدراجي12193
21بلدكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير مصطفى علي عباس البياتي12196
20تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرجاء عادل محمد احمد الجاف12197
19بيجيكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعزيز سمير محمد مطلك الجبوري12200
11بلدكلية التربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد مدب عواد عبد الجنابي12202
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلنا علي حسين عبد الزيرجاوي12203
24سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير عيسى رحيم ويس الدلو12205
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11قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركاظم اكرام مصطفى فاضل البياتي12206
6تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عامر عبد الفتاح محمد التكريتي12207
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالملك عبدالرحيم عباس محسن شايع12211
17الطوزجامعة تكريت العلو م الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمزدة طه قادر مزدة طه قادر توفيق الداودي12212
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررعد محمد جارهللا حويجه الجميلي12213
8سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد نايف الطيف صالح المليسي12214
20العلمكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهناء كوان سالم حسين الجبوري12219
22تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذاكر صابر عبد هندي الدوري12220
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانعام خالد محمد جاسم التكريتي12223
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسن علي شعبان علي الجبوري12224
10بلداالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالزم كريم فرحان هالل الراشدي12225
31الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى سعد جمعه حمادي الجبوري12230
25العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم محمود محمد خلف العزاوي12231
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعامر مدهللا عبدهللا محسن الصحن12232
20بيجيكلية التربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن صباح محمد عبدهللا الجنابي12235
27الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حمد خلف تركي اللهيبي12237
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسداد فارس نوري فارس البياتي12238
17الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحمزة ظافر كاظم علي الخزرجي12240
20العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمي هزاع محمد سالم الطائي12241
10تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب سعد مدحت عبدالوهاب الحديثي12242
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرؤى جاسم محمد عبدهللا الجبوري12244
13الدوركلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل محمد يونس احمد السامرائي12245
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىزهراء صباح مهدي حسن االسودي12246
9بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمالذ محمد عبيد محسن الجنابي12249
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالخالق احمد عبيد محمد الفرج12250
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد رائد مجيد حميد السامرائي12251
3تكريتابتدائيةحرفي  ذكرأمنة موالن نعيم احمد البياتي12252
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرليث سلطان عبد احمد العميري12253
35الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمجده انور مهدي حسن ال يوجد12256
11سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد سالم صالح محمود العباسي12257
27الشرقاطكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمنار مطر عبدهللا نجم اللهيبي12259
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10الطوزالكلية القنية / كركوكحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىايمان سعيد علي توفيق البياتي12262
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان سعود رجب حمادي الحيالي12264
15بلدكلية تربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى حقي اسماعيل خليل الجميلي12265
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرماردين محمد سعيد صالح رمضان12268
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعفراء طارق خيرو صالح الجعفري12271
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله محمد جاسم محمد العاصي12272
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسن طارق خليف محمد الجبوري12276
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسالم خلف محمد حسن الجبوري12279
22تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبد السالم إبراهيم عبد هللا الناصري12280
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمقداد محمود احمد علي الجبوري12281
20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء محمد اسماعيل عبدالرزاق .12282
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حازم محمد جارهللا الجميلي12283
9العلماالداة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر خلف محمود حسين الجبوري12285
31العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كريم نواف دويش الشمري12286
13الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان جاسم محمد باقي طوزالوي12290
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء فائق ناجي عطيه العزاوي12291
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىفاديا حسن خليف علي القيسي12292
10قرى آمرليبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعثمان جوامير خلف عبدهللا البياتي12294
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا طالب حسن محمد الدوري12295
9االسحاقيكليه التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رشيد مجيد مرشود المجمعي12298
20سامراءسامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد هاشم سطام مدراج البدري12299
8بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عامر صالح جاسم الدبان12303
25الضلوعيةاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخليل ابراهيم علوان فلفل الفراجي12304
21تكريتالتربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنمارق سالم خليل علوان الشجيري12306
22سامراءالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد جاسم نصيف جاسم البازي12308
23العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد انور محمود حسن الطائي12309
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىهيام علي خضر عباس البياتي12313
29سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف عبد الرزاق حمد محمود السامرائي12314
26الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل نجم هليم ربع الجبوري12315
18تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج نجاح ماهر عبد الدوري12316
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقتيبة دحام حميدي حسن السامرائي12319
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15الشرقاطكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض احمد حمد عبدهللا اللهيبي12321
20يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذو الفقار سامي احمد عطيه السعودي12325
18بيجيالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأروى نوري تركي حمد الجبوري12328
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة اثير جليل ابراهيم التكريتي12329
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنين جاسم محمد علي الدوزالوي12330
17بلدكليه التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبثينه بالسم صبري عبداالله االشعب12332
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرايهاب ضرار حسن عبد الشبلي12333
9بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرياح محمد عبيد محسن الجنابي12334
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمضر اكرم داود سالم العزاوي12335
25العلمالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فائق حسين شومل العبيدي12337
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكراثير كرم احمد زهو الدوري12342
25الدجيلكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم ضياء مهدي حسن الدجيلي12343
21ديوان المديريةالقانوناخرىبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرايوب محمد رزوقي خلف السامرائي12344
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمروان حسن محمود صالح الجواري12346
25تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره محمود عباس محمد الحياني12348
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرياسين هادي علي حسون الفراجي12349
17يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهام كامل حميد بربوتي الجبوري12350
29سامراءاصول الدينإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرشيبان ذياب علي محمد العزاوي12353
33بيجيكلية العلومكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد حميد صالح خلف الجبوري12355
25تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز جمال محمود مولود التكريتي12357
21بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم محمد ابراهيم حسين الجبوري12359
30الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين عزالدين عبدهللا احمد اللهيبي12361
15يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوالء عدنان عبدهللا صالح االحبابي12364
25الضلوعيةكلية التربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنبيل سالم مهدي احمد الطائي12368
15تكريتتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد اثيل عارف عبد الرزاق التكريتي12372
25تكريتالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان عجيمي برع احمد الناصري12374
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسين طارق خليف محمد الجبوري12375
12تكريتالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىألق حميد حمادي خليفة الكرغولي12376
27الدجيلادارة واقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىياسمين جاسم سالم عياش الخزرجي12378
20الضلوعيةالتربيةاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاروه صباح عبدالعزيز علوان الفراجي12379
16قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي اصغر عازم محمد علي فتاح البياتي12381
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16الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عادل دحام حداو الحمداني12383
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعامر جاسم عبد طلب الجبوري12388
24تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق احمد خلف حمد الجبوري12392
27الشرقاطكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقتيبة وضاح محمد خلف اللهيبي12394
10يثربالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم جاسم محمد خلف الحبابي12399
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعدنان عبدهللا احمد نجم الجبوري12407
27العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيرين عامر يوسف عبدهللا الجبوري12409
23الضلوعيةالتربيه للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساري عبدهللا خضير عباس الجنابي12410
16تكريتكلية االعمال إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرضياء نجم عبدهللا زهوان العجيلي12413
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىامنه حبيب صادق عبداالمير الشمري12414
25الدوركلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مجيد صالح قدوري الدوري12415
40بلدرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه سعدي مجيد حميد الربيعي12417
23تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج طالب روكان عبدهللا الخشماني12420
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسرى مزاحم مجيد حسن البو عباد12425
11الدراسة الكرديةكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشريهان نعمان مردان رضا الداودي12427
20الشرقاطالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد عبدهللا احمد العبيدي12429
26تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعالء الدين اثيل عارف عبد الرزاق التكريتي12435
17يثربكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر غازي علي حسين التميمي12436
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهر تركي علوان حسين الزبيدي12440
29ديوان المديريةكلية االداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكردحام عصام رعد دحام الدوري12447
8الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرياسر علي محمود صالح الجواري12449
12يثربكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبداالمير قاسم عبداالمير كاظم التميمي12451
19الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحيم كرم احمد زهو الدوري12452
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى احمد سعد محيميد الجبوري12455
14سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان غني عبدهللا مهدي الجولي12456
31تكريتالشريعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد صالح الدين حسين خضير العكيدي12459
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرزيد لؤي نعمان علي الدوري12461
20بلداعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالعزيز مريمش عطيه السعودي12463
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاد مجيد احمد الدوري12466
15يثربكلية الهندسة كيمياويكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسراب فاضل حمود شالل الحبابي12467
19الطوزكلية تكنولوجيا المعلوماتاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسيوالي ولدان شكور جمعة اليوجد12468
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20بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخوله احمد علي محمد المزروعي12469
12الطوزالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورهان عدنان عمران كاظم داقوقي12471
20تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ناظم عمر عبدالغني الدوري12474
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد جميل توفيق عبدهللا الدوري12476
20ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاالء فيصل حسن احمد السامرائي12481
22يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عباس كاظم حسن التميمي12483
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفيصل رافع عيدان زيدان اللهيبي12486
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد عبدهللا خضير عباس الجنابي12487
20بيجياعداديةكاتب  ذكرانمار محمد عبدهللا احمد الجبوري12488
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعماد عبدالرزاق رمضان عبدهللا القيسي12491
21بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرصالح هاشم صبري أنصيف الحديثي12492
8الطوزكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرميثم سعدون جعفر مختار المختار12493
15تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند حسن رشيد فتحي البياتي12496
8العلمكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالرحمن عبداللع عباد الجبوري12497
28الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه الماز احمد جعفر ال يوجد12500
23يثربكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال مدحت ابراهيم علي االحبابي12503
11الطوز قسم التربية البدنيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عاصي عباس حسن البياتي12505
13الشرقاطكلية األدآبعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل احمد اسماعيل عبدهللا الجبوري12506
22العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف احمد طه احمد غنام12507
12الدورالعلوم اسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عالء اسماعيل علي الدوري12508
12بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى بيات عبد مجرن الجنابي12509
24بيجياعداديةكاتب  ذكرضياء احمد حيمص خلف الجبوري12514
20الطوزكلية اآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد جاسم توفيق علي البياتي12515
23الطوزالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء كمال حيدر ابراهيم الخليفه12516
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحميد حسن اسود حياوي الفراجي12517
24سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد نجم عبدهللا امين العباسي12518
1الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعناد ابراهيم خلف حسين الجبوري12519
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريان كاكه رش رحيم جاسم الداودي12520
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرصفاء صالح محمود احمد الشهرلي12522
16سامراءكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقهار قاسم هاشم خليل السامرائي12523
16بلدالتربيه الرياضيهاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى شعالن عطيه سلمان اوسات12526
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22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين محمد رشيد حمد السعيدي12531
10تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين حامد عوني احمد الرفاعي12535
11الطوزالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان لطفي منصور حسن ...12536
17بلدكليه االمام الجامعه إدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى مظفر احمد صالح الخفاجي12538
23يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده نصيف جاسم محمد الحبابي12539
15بيجيكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرهيثم عبدالرزاق رمضان عبدهللا القيسي12542
25سامراءكلية االمام االعظم اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيماء علي داود سلوم المهداوي12543
11بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد عواد فرحان محمد الجبوري12546
20الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىزهراء عودة عبدهللا محمد الشمري12549
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى ظافر عطيه اسماعيل السامرائي12551
12الطوزكلية التقنية كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد رشيد حسين شريف شيخاني12552
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرهيثم ماهر رشيد فاضل الدوي12553
21الشرقاطكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر عبدهللا حمد عبدهللا اللهيبي12554
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء جواد حمدي حميد التكريتي12558
12تكريتالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم مبدر احمد مطلك الناصري12559
29الشرقاطاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جالب ذياب عبوش الجبوري12560
28تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد مجيد خلف الطيف القرة غولي12563
20الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عمر مجبل حمد اللهيبي12566
12تكريتاعداديةكاتب  ذكررماح تحرير عبد الرحمن مصطفى التكريتي12568
10الطوزالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكون آي انور زين العابدين حسين .....12572
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح محمد حسين حسن داودي12573
25بيجياعداديةكاتب  ذكرنبراس جاسم محمد حسين الجبوري12575
14العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفاء ياسين علوان الطيف الجبوري12577
23تكريتاعداديةكاتب  ذكرحمزة صباح عيسى دلي العجيلي12578
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتغريد احمد علي محمد المزروعي12579
22العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوجدان مثنى خلف جاسم الجبوري12580
22سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكريات رشيد حميد ضيدان العباسي12583
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان مصطفى هلوش خضر الحمداني12586
40سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء خالد عبدالكريم عبود ال شبيب12587
11الطوزكلية التربية طوزعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان علي عباس حسين الحمداني12591
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسين عصام محمود ابراهيم البياتي12593
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22الطوزالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر نجم عبدهللا ياسين /12594
11االسحاقيكلية اللغة العربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح حسن علي حمود القيسي12596
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكررباح حسن محمد مدهللا الدليمي12597
19بيجيكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان جمال مطلك خضر الدوري12598
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهند سامي حماد سالم الحياني12602
26الدجيلكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعدنان رحيم علي سلطان الخزرجي12603
3تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنضير خميس علي رحيم الثلج12606
25بلدكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعن انصيف جاسم محمد كرفه12607
28بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعبير باسم هادي عبدالكريم العبيدي12608
14تكريتابتدائيةحرفي  أنثىكسره محمد خضر احمد الخضر12609
11سامراءكلية التربية / علوم انسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنصورة جاسم محمود خلف العباسي12611
14تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال فاضل كمال أرحيم الدوري12612
8العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسبهان عادل تركي نصيف العبيدي12613
16الشرقاطكلية التربة للعلوم الصرففيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمود عثمان سعد الجبوري12615
20بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام حميد بكر طعمه القيسي12617
14يثربكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمرعي محي محمد حبيب الحشماوي12620
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عزالدين سالم علي الجميلي12621
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنايف محمد نايف غضيب العجيلي12622
30الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء غالب جعفر عباس الخفاجي12624
25الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عباس خضير ويس المجمعي12625
35الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىهند خالد علي حسين الفراجي12629
20بيجيكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناهده ابراهيم مهدي صالح الجواري12632
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرحامد رشيد مدلول علوان صكراوي12633
26سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقمر نبيل ابراهيم محمد مال حسين12634
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء جاسم حسن خميس شايع12636
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجميله حسن علي عبد هللا الجبوري12637
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرماضي حميد احمد فرحان العجيلي12638
17الطوزمحاسبةدبلومكاتب  ذكرغسان محمد عزيز حميد البياتي12640
22الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهبه صباح جارو خيرو الحديثي12641
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسليمان زيدان عبدهللا سلطان ال سلطن12644
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدريا نجاة امين عبدهللا -12646
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25الطوزكلية التربية علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عادل ساقي قنبر اماملي12647
21الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيگرد حيدر حميد محمود الزاهدي12648
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكريوسف افليح حسن صالح السامرائي12649
25يثربالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامي وهاب خلف فالح العاني12650
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىشذى ياسين خلف حميد دهلكي12651
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراسعد علي جواد كاظم العزاوي12652
19الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدهللا علي لطيف الجبوري12653
35تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا ارديني المياحي12654
17الدوركلية الهندسة بيئةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىراويه هاشم حمود عبد الدوري12656
23العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم خزعل حمد ذاوي العبيدي12657
12الضلوعيةالتربية لللعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى عبيد محمود عكيل الدليمي12658
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفراس سالم دحام هواس الدوري12659
11الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناطق احمد حسن قدوري البياتي12660
7االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالستار مشتاق عباس محمد دراجي12661
15الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمالك فاضل حمير دخيل الشمري12663
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضامن محمد حمد احمد المزروعي12664
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحمد جمعه جوهر احمد الجبوري12666
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمار محمد احمد فهد الجبوري12668
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند اياد شهاب احمد العزاوي12670
17بيجياعداديةكاتب  ذكرماجد حسن صالح كرمه القيسي12671
20االسحاقيكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل نجم عبدهللا غدير اطعيمه12672
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد مدحت جمعه عارف الصالحي12673
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراكرم ارحيل منديل عبدهللا اللهيبي12674
18الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان بشارات جعفر جبار الداودي12677
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرغزوان كامل مهدي صالح الفراجي12681
10الضلوعيةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعمر قاسم احمد جاسم العبيدي12682
16تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرصاحب رحمن متعب مهدي العباسي12683
22الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عزيزي ياسين خلف البياتي12684
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل غانم ذياب اسماعيل .12685
8الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفائق غدار هديب مطلك الخالدي12687
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالناصر جاسم محمد مهدي الحمداني12688
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30بلد كلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء نصيف محمد محمود العزاوي12690
10العلمثالث متوسطحارس اول  ذكررشيد عايد رشيد خضر العبيدي12692
10سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء عايد علي حسين العباسي12693
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشيت اسماعيل عزيز احمد البياتي12694
12الدجيلإدارة وإقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد اسماعيل علوان حسين الزبيدي12695
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرقاسم محمود جاسم حمادي الدليمي12696
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرغزوان علي عطيه دهش السبعاوي12697
15تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق ناظم مولود حسن الحديثي12699
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر عدنان عبدهللا عبداللطيف التكريتي12700
18بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىياسمين مضر دلف محمد الحسيني12702
30االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء محمود حسن مخلف القيسي12703
26سامراءالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد عبداللطيف ابراهيم علوان البدري12705
12االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب شهاب احمد علي شايع12706
29الطوزكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره مهدي صالح اسعد 12708٠
17االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشروق معن مسربت محمد طرفه12709
16سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردلف حميد معزب علوان البو هادي12711
32الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررافع حسن مطلك فرحان الجبوري12713
25بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد مزهر رومي محمييد الجواري12714
25الشرقاطكلية تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء احمد حريد خلف الجبوري12715
8بيجياعداديةكاتب  ذكربسام محمد عليوي عباس القيسي12716
20الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدهللا سالم احمد اللهيبي12717
11الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر ستار متعب زيدان الخزرجي12718
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصبار احمد جوير شخير الجبوري12720
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد مجبل محمد عباس الجبوري12723
5الضلوعيةالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالده مجيد جسام محمد العبيدي12724
8سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعه الطيف شهاب الفراجي12725
30االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عزيز محسن جاسم الرفيعي12726
9الطوزاعداديةكاتب  ذكرجالل نهايت محمود عمر الداودي12727
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسان محمد عزيز حميد البياتي12729
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمازن جاسم نجم البواسود البواسود12731
20بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمشتاق طالب عباس علوان الربيعي12732
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15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفهد عبدهللا خلف ياسين الدليمي12733
20سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء صالح خلف محمد الجبوري12734
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعامر حبيب حسين عطيه الجبوري12737
12الطوزجامعة اهل بيتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صفاء الدين باقر كاظم داقوقي12740
15الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرقاسم ساحل شرقي محاسن العبيدي12742
20الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرفراس نزهان عبيد عباس الجواري12743
15بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد ناظم رمضان عمر الجواري12744
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جالل عباس حسين الحمداني12746
22الضلوعيةكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عادل ذياب صالح الجبوري12747
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام دلف جياد مالح الجنابي12748
12الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صباح نايف زيدان الخزرجي12750
35تكريتكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضير ارحيم ابراهيم التكريتي12751
13سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عزوز احمد مهدي البازي12752
16الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عقيل حسين حسن *12753
20الشرقاطكلية االدارة والقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد حسن حسين خلف الجبوري12754
12الشرقاطكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم جاسم حماده احمد الشمري12755
10الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمرتضى يونس علوان حسين الخزرجي12756
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىخديجه ابراهيم احمد سليمان البياتي12757
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي يونس عكله الواوي12758
25االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمقصد علي حسين عطية اطعيمه12759
12االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلطيف عبدهللا احمد عباس اغضيب12760
27الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكريقظان عمر علي صالح الشعباني12761
14بيجياعداديةكاتب  ذكرحسام عبيد خلف صالح القيسي12762
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن محمود قدوري احمد النجار12770
7الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىردينه محمد لطيف سليم المشهداني12771
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد مخلف عمر جخمه الجبوري12772
26الطوزكلية اإلمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس غازي يوسف خلف البياتي12773
10تكريتاعداديةكاتب  ذكرباسم مزعل صالح احمد البوصفيف12776
10بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد محمود عالوي حماده البجاري12779
23الضلوعيةكليه التربيه للعلوم االنسانيه علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىسعاد صباح حسين عبد الجبوري12781
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صالح احمد ظاهر الجبوري12782
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36سامراءكلية التربيةتاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمار فاضل عباس علي العباسي12783
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود مكي حميد تركي فراس12784
22الشرقاط االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا محمد رشيد احمد الجبوري12785
28الشرقاطكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير عبدالرزاق علي عويد الجبوري12786
15الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه راوي ياسين حسين الجبوري12787
19سامراءالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرهيثم صالح محمد مصلح البوعباس12792
13الدجيلالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسين مطلك خليفة الفراجي12795
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد صكب فهد سويد الشمري12796
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمشتاق سمبر جادر علي الدوري12797
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي ابراهيم كبيسي الجبوري12798
27الطوزكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرگيالن حسين حسن فليح *12799
29بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرابراهيم حسين علي خليفه الخزرجي12802
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىعليه ابراهيم فهد خلف الجبوري12803
10يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكرابراهيم محمود حسن جاسم المزروعي12805
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرفراس عايد رشيد خضر العبيدي12806
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى مبارك خلف حمد الدليمي12808
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس عايد حمود حسن الفراجي12809
10سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حسن عبدهللا حمد العباسي12810
26الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سالم اسماعيل زغير الدليمي12813
20الطوزكلية تربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسل مقداد غيدان مبارك البياتي12814
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىجمعيه صالح محمود صالح البياتي12820
11الطوزكلية طوزفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد محسن قنبر البياتي12821
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرزهره دعابل خلف عبد هللا الجبوري12822
7الدجيلالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي غايب زهيري جميل المكدمي12823
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضير احمد عواد حسن المجمعي12824
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعليه محمود حسين علي الجميلي12828
26الشرقاطكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد موسى عبدالرحمن سلمان الجبوري12831
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن مزهر حسين خلف البياتي12836
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىپرهست محمد فتاح عزيز الداودي12837
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعادل خميس جمعه عبد الدليمي12838
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود خلف علي سرفاح الشمري12839
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20االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحبوب عبدالرزاق خليفه فرحان اطعيمه12844
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس حسين جاسم محمد النسياني12846
14بيجيكلية العلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىلمياء عبيد خلف صالح القيسي12847
17الطوزكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عبدهللا محمد ابراهيم ابو خمره12848
11الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ليث نجم عبدهللا المشايخي12849
11الطوزالتربية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد مجول اسعد محمد ابوخمرة12853
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا سعدي نجم عبدهللا الفراجي12856
20الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسطم حجي جدوع عبد الجبوري12857
15يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء عدنان جاسم عويد العزاوي12860
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد خلف عبد حسين الجبوري12862
19الدورالتربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربنيان صالح حسين رشيد طلحاوي12866
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسعدي ابراهيم محمد صكر الصكراوي12867
24الطوزكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء محسن رضا حسن قوشجو12868
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورس باسل رزوقي جبار السامرائي12869
28سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميمون جاسم نجم محمد البواسود12870
11تكريتكلية التربية للناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ثائر محمود رجب الحديثي12872
20بيجيتربيه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محجوب كتاب صالح القيسي12873
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد جالل عباس حسين الحمداني12874
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىزمن عبد جاسم محمد الجبوري12875
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي عبدهللا صالح روضان الجبوري12876
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرذاكر عبيد جميل مخلف الجبوري12878
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد طه دلي كامل العجيلي12881
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسان علوان كردي خابور اللهيبي12884
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحازم مطر جاسم محمد السالوي12887
16الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم نده مطر صبيح زبيدي12889
26بلدالتربية للعوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاتن غالب صالح صبحي الطائي12890
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجواهر برهان قادر عباس البياتي12891
10تكريتبدون شهادةحارس ثاني  ذكرغياث حسين احمد حنظل العجيلي12892
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىفائزة رمضان ابراهيم فرج الجبوري12893
12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث صالح محمد مصلح البوعباس12898
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررامي صالح احمد ظاهر الجبوري12901
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9الدجيلكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد احمد عبدهللا محمد المشايخي12903
25بيجياعداديةكاتب  ذكرتوفيق مناف توفيق غفار القرى احمدي12904
8بيجيكلية اداره واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد صعب قفص الدليمي12905
31الشرقاطالتربيه االساسيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عوده عمر دخيل الجبوري12906
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكريوسف تركي نايف احمد الجبوري12907
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعلي خيرهللا جاسم جمعة البياتي12908
15تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركرم رائد ياسين عبدالرزاق التكريتي12910
20الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور يوسف ابراهيم سليمان البياتي12911
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفاضل عثمان عبدالرحمن حمد الجبوري12912
21سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفة عادل فاضل جواد السامرائي12915
10العلمكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح عبد محمد األوسي12916
22الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال احمود عبيد داود الجميلي12917
33الدورتربية بنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى نجم محي الدين كاظم البياتي12918
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىلقاء حسين كاظم حمزه العلواني12922
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيكرد حسن فرج حسين شيخاني12923
21بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسين احمد عبدهللا القيسي12924
12قرى آمرليكلية التربية - طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامة االمير زيد ابو القيس رضا البياتي12925
33الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزريا ابراهيم مدحت محمد الداودي12928
15االسحاقيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد احمد عبدهللا حسين الطائي12929
14سامراءاعداديةكاتب  أنثىهدى علي مخلف حسين العباسي12930
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالسالم عزيز خليفه حطاب الجبوري12931
6تكريتالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح سحاب طارش دبوس الصايح12933
12االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ناجي خضير عبد العبيدي12934
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىوطفه هتراوي روضان حسين الجواري12936
25سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهر لفته نصيف جاسم الزكرة12938
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم خليل ابراهيم علوان البدري12939
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد شريف محمد سعيد الشيخاني12942
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور مزهر مونس علي الحمداني12943
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار ياسر عزام محمد الجبوري12945
22االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهيام حسين احمد عويد اغضيب12947
12الطوزكلية التربية طوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعد حسين محمد عللو الحمداني12948
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15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن محمد خضر سلمان الدوري12949
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد احمد عيسى خلف اللهيبي12950
12الدجيلالعلوم االسالميةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل اكرم علي صالح المشايخي12951
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنضال عواد محمد عيسى الجبوري12954
15الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حمود كعيد سيد مكدمي12955
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرناهض تركي يحيى خلف الجبوري12957
25العلمكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى مشحن عباس محمد الجبوري12958
16تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر هيثم عبدالحميد حسن الماشطي12962
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرضياء ذياب عبد هللا احمد الدليمي12963
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخليل ابراهيم خلف شوكة الفراجي12964
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرقحطان عبدهللا احمد ظاهر الجبوري12965
25االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعكاب محمود محمد هرموش طعيمه12966
13الضلوعيةالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسون مؤيد سعود ابراهيم الجبوري12968
18الضلوعيةكليه االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرباسم علي عايد حسن البو اسود12971
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر مهدي صالح حمد البو مهدي12972
25الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعاصي علي خلف سليمان الفراجي12975
30سامراءكلية اإلمام األعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند شجاع جهاد علوان العباسي12977
21تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور قتيبه صالح شبيب العزاوي12981
24الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوردة حسن حميد حسين الجبوري12982
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسن رجب عواد حسن الجبوري12988
18العلمالتربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمولود حميد عبد هللا عميره العزاوي12989
17الطوزالتربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاروان كمال حسين جبار الداودي12993
25الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد سمير اسعد عبد الدوري12995
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي نواف علي مخلف الدليمي12996
21الدجيلالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى منتصر علي حسين الخزرجي12997
24الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسها مخلص مولود حسن البياتي12998
20العلماعداديةكاتب  ذكرمشتاق حسن مطر حمد الطائي12999
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرهيثم عاجل سلطان عايز الحسناوي13001
35الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرند عبد الكريم خلف عبد التميمي13003
10الدوركلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر سمير عبدالقادر عمر العبيدي13004
12الدورالتربية االساسية- الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد نعمان زيد مذري الشمري13006
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18سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد عصام حسين علي االسودي13008
15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرخليل محمد خليل طه العزاوي13009
21الدجيلكلية االداب / قسم اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العزيز عباس جبريت فرمان المكدمي13011
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل عبدهللا حسن حميد الدليمي13012
26سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالخالق محمد مجيد علي العباسي13013
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالجبار محمود عبدهللا حسين النعيمي13014
22الضلوعيةالتربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان مؤيد سعود ابراهيم الجبوري13015
11الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزهان عبدالقادر صويلح محمد اللهيبي13017
27يثربكلية االمام الجامعة بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء ابراهيم حميد بربوتي الجبوري13018
27الدجيلالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ابراهيم خلف علي السعيدي13019
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء نجم عبدهللا سليمان الحديثي13023
25الشرقاط كلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن محمد رشيد احمد الجبوري13024
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد زكي حبيب حسين الجبوري13026
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد هيثم ناجي معروف التكريتي13027
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسامية عبيد خلف صالح القيسي13028
15بيجيكليه التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه نوري حسن صكر برو13029
23بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزهراء شاكر محمود عباس الحدادي13030
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشهد حسين ولي محمد الجشعمي13031
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح صاحب عباس حسين الحمداني13032
28بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايات محمود قدوري احمد النجار13033
16بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين محمود محمد الراشدي13035
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرفراس حاتم حميد شحاذه القيسي13037
20سامراء التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسين عبدالرزاق حسين الحصوب13041
35الشرقاطكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد محسن رجب عواد الجبوري13042
5الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنوي مجيد محمد علي الداودي13043
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرراكان عبد حسين علي البياتي13044
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرقاسم محمد مصلح عجاج العزاوي13046
30تكريتاالعداد والتدريبإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء عماد كامل حسين الرحماني13049
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد محمود عبدهللا صالح ابوخمرة13054
28بيجيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان غائب شده جمعه التكريتي13055
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنسيم احمد حسن علي جنابي13056
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13سامراءاعداديةكاتب  أنثىندى علي مخلف حسين العباسي13057
14الدجيلكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد حسان عباس حمزه الخزرجي13058
20الشرقاطالتربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام عبدهللا حمد جخدم الجميلي13059
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء عوف عبد الرحمن بكر التكريتي13062
21الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعمان علي حسين علي الخزرجي13063
25تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم محمد جاسم محمد الدهمشي13064
17الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد قاسم خلف زنو البياتي13065
25الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبد حسين عبدالنبي الجبوري13066
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىصبحه علي محمد سالم السبعاوي13067
23سامراءاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى عيسى علي عبد البوباز13068
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرادريس شكر محمود محل النسياني13072
10بيجيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم فخري رشيد صالح الحمداني13073
13بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبدهللا رشيد عبود الخساره13074
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربشير عبدهللا حسن حميد الدليمي13078
19يثربكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام كامل حميد بربوتي الجبوري13080
25بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسعديه جاسم جبل حسين الجنابي13081
18سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ارحيم علي خلف العباسي13083
10الطوزالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى محمد وسمي حمود العبيدي13085
29بيجي0إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم فاضل عباس عفصان الحمداني13086
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرايوب ناظم عمر احمد البياتي13087
30الضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم سالمه حسين حمد الجبوري13090
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه احمد لطيف احمد العزاوي13091
10العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عايد محمد صالح الحمداني13093
21تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد علي احمد خلف العباسي13094
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىعيده احمد عليوي عبد الجبوري13095
26سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء صفاء خالص يونس السامرائي13096
22الطوزالدعوة والخطابةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه شاخوان نجم حسن باداواني13097
32الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عارف عدنان رشيد البياتي13100
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىلونا خالد عبدهللا حسن السامرائي13101
21الدورالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمدرس ثان  أنثىمريم شهاب رحيم حسين الدوري13103
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر مشعل حروش صالح القيسي13104
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6سامراءكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرظافر حميد صالح احمد العباسي13105
22سامراءكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام دحام ابراهيم حسين /13106
16العلمتربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهله حميد عبد هللا عميره العزاوي13108
18الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحميد جواد مساهر ناريم الشاهدي13111
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكررعد ذعذاع بطوح بشو الطريمشاوي13112
32بلدكلية االمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا محمد طعمه حسن الموالي13113
25سامراءكلية التربية /سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى جاسم خميس علي الحامدي13114
9الضلوعيةكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجالء منسي فاضل احمد الجواري13115
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصالح حسن خلف طعمه القيسي13116
23الضلوعيةكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمود منكي كنج الخزرجي13117
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىأزهار علي عباس موسى العبيدي13119
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكركريم رشيد رشيد درويش الداودي13121
30الشرقاطالتربية علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى نجرس حسن علي الجبوري13123
19بلد كلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض محمد خليل طه العزاوي13124
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهوازن سعيد ماهر حسن الخساره13127
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين رحيم فاضل عباس النيساني13132
25سامراءادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد شاكر مهدي هندوش السامرائي13136
12الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد سعد مجيد محمود الجواري13139
25سامراءكلية التربيه - ابن رشد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء عبد محمد حاجم الربيعي13140
25الشرقاطكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرداود سليمان محمد حسون الجبوري13141
10بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمزهر غانم نعمه تركي الجواري13142
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكررباح حسن محمد مدهللا الدليمي13144
18الضلوعيةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم فرحان عبدهللا حسين الجبوري13145
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد حميد معزب علوان البوهادي13146
7الطوزالتربية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد علي اسعد محمد ابوخمرة13147
9تكريتالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجومانه توفيق عواد خلف الفي13148
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصباح احمد حسين صالح اللهيبي13151
20الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام عبدهللا حسن عباس الجميلي13157
20سامراءاعداديةكاتب  ذكريوسف صالح جاسم حريدي العباسي13160
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرطه حميد ظاهر ابراهيم الشمري13161
16الشرقاطكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد دخيل عباس ياس الياس13162



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

40تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى بدر محمد فرحان الناصري13164
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانه محمد حمد خالد الجبوري13166
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعماد علي صالح حسن المجمعي13167
9سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث صبيح حسن محمد السامرائي13169
20الدجيلإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىرشا اكرم جعفر محمد باقر البتري13172
13تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضمياء صالح بحر فياض العجيلي13174
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا طارق حسن علي العزاوي13176
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىميعاد صادق حسن جياد الجنابي13177
11سامراءجامعة سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس احمد صبري شمسي البونيسان13180
20الطوزكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا محمود عبدهللا ابو خمرة13181
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكرقصي هالل جاسم حسن العباسي13183
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء اسماعيل خليل محمد المجمعي13185
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرايمن صالح صبحي مخلف العويسي13186
8الضلوعيةكلية االدب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء علي حسين محمود الجواري13187
25الطوزكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين علي يوسف الطائي13188
35الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهالء بدر محمد عياده الدوري13189
38الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمازن محمد رشاد حمدي الدوري13192
20العلماعداديةكاتب  ذكرقاسم مطر حمد جرس الطائي13194
14الدجيلكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ ليث نجم عبدهللا المشايخي13195
35بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند جاسم محمد سبع الحمداني13197
15بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مشعان عطية سلمان اوسات13200
12تكريتكلية االدارة االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهبه طالل حكمت محمد السامرائي13201
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم صاحب بندر عبد هللا التميمي13202
10الضلوعيةالتربيه البدنيه وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمناور حسن علو احمد العزاوي13203
11تكريتاعداديةكاتب  أنثىايناس مهند حميد محمد الدوري13204
25بيجياعداديةكاتب  ذكرياس خضر احمد عبدهللا الجبوري13205
22الدجيلالتربية األساسيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكلثوم صعب عبود جاسم المحمدي13206
2الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن اسماعيل جاسم خضير الدوري13207
32سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن محمود حسن ا13214
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربدران ناظم عمر احمد البياتي13215
39سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبان خضر عباس زيدان السامرائي13216
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30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعامر طلب علي محيميد الجبوري13218
30الدجيلكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سياب خضير عباس الخزرجي13219
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكريوسف ثامر شاكر طه الويس13220
15الدجيلتربة جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن علي محمد التميمي13221
27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد شهاب حميد فاضل الجبوري13222
20الضلوعيةكليه العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جبار حسين مصلح الجبوري13223
12تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خالد جميل محمد الناصري13224
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء زكري يوسف حسون المعماري13227
22تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل خليل مهدي الحديثي13228
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخوله احمد عبدهللا جاسم الجبوري13231
25سامراءكلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم خلف حمود طلفاح النيساني13234
23الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم عطيه بكري الجبوري13236
15بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد صالح مهدي عباس البلداوي13238
22الطوزكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهير خزعل عبدهللا محمد البياتي13239
25الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى حسن خلف نامس الجبوري13240
35العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب لفته حسين محمد العزاوي13241
11الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالعزيز ابراهيم علي حمود المفرجي13243
22الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها نعمان زيد مذري الشمري13245
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشيرين عيدان هيالن حسين الجواري13247
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد ابراهيم عباس دهش الجميلي13248
10بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعفراء حمدان عبدهللا حاجم الجبوري13249
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوزين كامل جميل مجيد -13250
8الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا سعد خلف ياسين الدليمي13251
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كامل رشيد احمد الجبوري13252
22التعليم المهنيالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمروه عبد بشير سعيد العزاوي13253
16الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالغني صالح حسين الدوري13254
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي خليف مصطفى علي الجبوري13256
24العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا مطر مشلح العبيدي13258
23الدجيلكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خضير محمد نجم الجيالوي13259
18الطوزاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعبير جمعة نجم عبدهللا البياتي13260
11سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال حمدان خضير جدوع /13262
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15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالقادر عمر محمود حسين العباسي13263
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد رشيد خلف عويد اللهيبي13264
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان احمد حسين خليل الجميلي13265
12بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمثنى عبد محمد حسين الجبوري13266
25الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصادق حسين عبدهللا علي الحمداني13267
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىسندس مهجهج حسن احمد -13268
10بيجيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جاسم محمد دلي الجنابي13269
21سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار فاروق محجوب صالح العبيدي13270
17الدوركلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مؤيد عبد العزيز عبد هللا الدوري13271
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرخالد عمر عبد احمد البياتي13273
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرايهاب رفعت قادر حسين حيالي13277
14تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد حميد حمود عفتان الجنابي13278
27الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالحان حاتم خضير عباس الجنابي13279
20الضلوعيةاالدارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجالل عبدهللا سلمان جاموس المفرجي13280
12الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبز جبار احمد سعيد الداودي13281
9بيجياالدب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالباسط سعيد مهدي التكريتي13282
19بيجياآلداب ترجمةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام صخي اكريم زبار الجنابي13283
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود عبدهللا محمود عبدهللا ابو خمرة13284
18الشرقاطكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض احمد علي عبدهللا الجبوري13285
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركريم مخلف متعب فرحان الدليمي13286
10الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمصعب سمير ذياب عباس النعيمي13287
19سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث عبود محمد صالح العباسي13290
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىايات محمود حسين ضامن الجبوري13291
7تكريتكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىلباب ابراهيم زيدان مخلف العزاوي13292
17سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حسن ثامر زنزل اسودي13293
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب عبد العظيم صالح مهدي الخفاجي13294
26الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوناز كريم رحيم جاسم الداودي13295
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحسن حسن رجب عواد كهاوي13297
14العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا حميد صالح محمد الجبوري13300
18تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرهام فجر حسن احمد الكرخي13301
14العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرفرات احمد خلف احمد الجبوري13302
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12تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيا حامد محمد كاظم العزاوي13303
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر دحام عطية سلمان اوسات13308
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى عدنان مطلك عباس السامرائي13309
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىاديبه احمد طه محيميد السعيدي13311
10الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسر علي خلف اجدع الجميلي13315
12قرى آمرليكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاضل حسن قادر القرة غولي13317
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا اسماعيل جاسم محمد البياتي13318
15الضلوعيةاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء خميس عزام حمد الدليمي13319
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايراد احمد حسن حميد الجبوري13320
30بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر حسين صالح ابراهيم الجبوري13323
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررائد زكي حبيب حسين الجبوري13324
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء نزار محمود ندى الحياني13325
1الدورثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد ياسر محمد بركع الدوري13330
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخلف صالح خلف جميل المنديل13333
40الطوزالعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشمال رحيم كريم خضر شيخاني13334
20الدورالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عدنان شامل محمد الدوري13338
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي عبدهللا محمد العزاوي13339
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد تحسين علي ابراهيم /13340
35الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد صالح عويد محمد الجميلي13342
6الطوزكلية التربية للعوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالجبار مهدي رشيد حسين البياتي13344
15العلمابتدائيةحرفي  أنثىهبه سليم محمد عمران الجبوري13346
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكريونس علي جاسم خضير الدوري13348
14الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعظيم يعقوب خضر حسن البياتي13349
13الدجيلكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى قاسم طعمة محمد الزبيدي13350
11العلمتربية تاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله محمود عبد هللا عميره العزاوي13351
26الضلوعيةجامعه االمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه مزهر احمد جاسم العزاوي13352
21تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار نعمان زيد مذري الشمري13354
25الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء سمير ذياب عباس النعيمي13355
15بيجيكلية التربية لعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم سامي دحام خنجر الجواري13357
17االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل صباح هاشم معروف اعطيش13358
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي زاحم خضير جاسم البازي13359
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21الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فيصل حسين احمد الطائي13360
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكبان صبري عبيد عيسى الجميلي13361
20بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي فاضل عباس جاسم عرب13362
26الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سعيد عبد درويش الرملي13364
20الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد احمد كريم مبارك السامرائي13365
20الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة وائل كلبب مطلك الدوري13367
15سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد طه محمد مهدي الرحماني13369
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكروسام عبد الهادي طعمه خضير الجبوري13371
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعبد القادر علي مطلق حسين الدوري13372
18بلد كلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدموع علي احمد محمد العزاوي13373
12تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نجم عبد مهدي الحديثي13379
12بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد دووخي عبدهللا محمد الجبوري13384
23الدجيلكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن ساجد يونس عباس التميمي13385
16الضلوعيةالتربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح حبيب علي االحبابي13386
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراسامه فؤاد محمد سلطان الجبوري13387
19الدجيلكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن جاسم محمد علولن الخزرجي13389
35الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار طارق مهدي صالح الدوري13390
35سامراءكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور فائق فاضل عباس الحنضل13391
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغني سلمان ظاهر حسن الجبوري13396
22الطوزكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف حبيب احمد محجوب البياتي13400
22بيجيكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد رافع احمد سعود الجبوري13401
14يثرباعداديةكاتب  ذكرعلي فاضل فيصل حمد االحبابي13402
25تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىميسم باسم خليل مصطفى الويس13404
9االسحاقيكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنجيب محمد مهدي موسى اعذي13405
11العلماعداديةكاتب  ذكرعلي عواد مطر مشلح العبيدي13406
24الدور  كلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى رافع علي عبدالقادر الحمداني13407
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام رياض ذياب جاسم -13408
28الدجيلكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار خضير محمد نجم الجيالوي13409
25بلدالتربية االساسية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد موفق عزيز سلمان البلداوي13410
38الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسجى منير طه علوان الدوري13412
10تكريتكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىندى معاد عبدهللا كريم الحديثي13413
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15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىپروين محمد ايوب حمادي البياتي13414
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم خليل ابراهيم شالش الجبوري13415
22بيجياللغة العربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد عبد احمد الحيالي13416
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىماريا حامد عطية محمود الجواري13417
30الضلوعيةرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىميس كريم ذياب محل الفراجي13418
20الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه جاسم كريم جاسم اللهيبي13419
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي عباس زين العابدين كريم البياتي13421
10سامراءابتدائيةحرفي  أنثىنوال حمود خضير حسين العباسي13423
30الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصيرفهكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان جاسم علي لطيف الجبوري13425
30الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا نجاة هادي جعفر -13428
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعداي صابر عداي ايوب الجبوري13431
20الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحال نجاح اسماعيل فرحان الغفراني13432
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد صالح ابراهيم ياسين الجبوري13433
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرشا كريم محمود زيدان السامرائي13434
34الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرغد خالد سعود مجيد المكدمي13435
23بلدالتربيه للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام جسام محمد جاسم االسدي13436
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فاضل حسن قادر القرة غولي13438
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىاسماء وليد محي دحام سليم13440
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب طارق قدوري علي العقيلي13441
25االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعدنان مزهر مجبل مضحي القيسي13442
11الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىبان ظاهر خلف عبد هللا الجبوري13443
28بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ثامر ابراهيم خالد الحمداني13445
15الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم حسن علو احمد العزاوي13446
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد خلف حماد حسين الدليمي13447
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم عبد صالح جار الجبوري13450
9الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرجمال احمد محمد ابر اهيم الفراجي13452
27الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا حسين عبدهللا سعيد الجبوري13453
14تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كريم علي فليح الجميلي13454
12الشرقاطكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد عطا حسين الجبوري13455
11سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد منير محمود ابراهيم العباسي13458
18تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال عبد محي مصطفى االيوبي13459
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29العلماعداديةكاتب  ذكرعمر عزاوي خلف خضر الجبوري13462
17بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسين لهمود دايح الحمداني13464
30تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند نعمان زيد مذري الشمري13465
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرهاني حماد صالح سهيل الدليمي13466
18قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد مجيد سمين خلف البياتي13468
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرضياء سالم ناظم عبدهللا القيسي13469
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن نجم عبدهللا سعيد الجبوري13470
11تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىثرى اسماعيل خليل مهدي الحديثي13471
13سامراءابتدائيةحرفي  أنثىهند حسين احمد قاج الربيعي13472
30العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريمان علي احمد حسين الجميلي13473
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ناظم محمود سهيل الدوري13474
17الضلوعيةاالمام الجامعة-بلدلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق خالد عبيد جديع الخزرجي13477
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم ماهر محمود حمزة الناصري13478
17الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار حمد محي حويجه الجميلي13480
30الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىافياء حسن علي جواد الزبيدي13482
12الدوركلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساري عبدهللا عكاب موسى الرياشي13483
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عباس جميل محمد الشاماني13484
20الطوزكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد فرج فتاح البياتي13485
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حسون علي عبدهللا السالوي13486
32الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغسان محمد عبد عبدهللا الجبوري13487
5الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند فالح خلف ابراهيم الخزرجي13488
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالده جميل ابراهيم احمد كاكي13489
17الطوزكلية تربية طوز خورماتو لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند كريم حمد هزاع *13490
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىامل مظهر مزعل مطر الفراجي13491
26الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوزان ثائر كوان جاسم الفراجي13492
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه جبار احمد سعيد الداودي13494
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا احمد خلف عجل الدرويش13495
25بيجيآداب ترجمةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند صخي اكريم زبار الجنابي13496
24سامراءكلية التربيه تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىندى عصام شهاب احمد السامرائي13497
11يثربكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد علي حمد األحبابي13499
25سامراءاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد محمود بخيت مخلف الفراجي13500
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6الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرغزوان حسين محمد حاجم البدراني13501
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد قاسم حميد اسعود السامرائي13502
30العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنصير علي محمد عبدهللا الجبوري13503
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية  عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه جمعه عطيه فرج الجبوري13504
25سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه حسن هادي احمد المليسي13506
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ابراهيم حماش خلف الجبوري13508
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىمحمد عبدهللا حمد جخدم الجميلي13511
20الدورلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسجى اسماعيل ارحيم حسن الدوري13512
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمالك علي احمد جاسم النعيمي13514
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي جاسم محمد البياتي13515
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرعامر محمد حسين زبط الخزرجي13516
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار صباح منير جاسم الناصري13519
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبداللطيف صالح عيسى محمد العبيدي13521
5الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرسرمد اسعد قدوري سعيد الدوري13525
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرثابت محجوب خليف عبدهللا القيسي13527
17بلدكلية التربية لعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خالص عباس سودي الراشدي13528
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرزكريا بشير ابراهيم رجب الجبوري13529
28تكريتكلية التربيه للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس محمد عطيه عبدالكريم النجاري13530
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىرقيه محمد موسى حنضل الجبوري13531
15الدوراعداديةكاتب  أنثىرغده سعدي كريم نعمان الدوري13532
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود سالم ظاهر حسن الجبوري13533
37بيجيالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال كريم محمد هزاع الطائي13536
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمها خضير مصطاف جمعة الدوريبهيه13537
10الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر حسين مطلق حسين -13541
19الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرايسر سعد رميض عليوي الجبوري13542
10الطوزكلية التربية العلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طه حميد عبدهللا البياتي13543
17بلدالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مظفر احمد صالح الخفاجي13544
20تكريتكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسجى عبد الكريم علي عبدهللا التكريتي13545
14العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر حسين خلف عبد هللا الجميلي13550
31االسحاقيكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه صبار ياسين سليمان اطعيمه13551
12الدجيلكلية التربية االساسية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسيف سعد خلف عبيد الخزرجي13553



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

10تكريتكليه التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره طارق باييز بنيان القيسي13554
15الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حسن حسين كناص الفراجي13555
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها مثنى خلف صالح السامرائي13559
35بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىساره جاسم جبل حسين الجنابي13560
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرايمان ستار عبدهللا نجم البياتي13561
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن علي موسى علي البياتي13562
15سامراءعلوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى وليد حسن عباس السامرائي13563
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد مرعي حسن جاسم السامرائي13564
5االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىمها رعد نواف جسام اطعيمه13565
10الدور  كلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي رافع على عبدالقادر الحمداني13570
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس محمد رشيد يوسف البياتي13571
25بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرميناء جاسم كعيبز حمادي المعيني13572
3قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس مجيد سمين خلف البياتي13577
10الضلوعيةكلية المأمون الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعد خلف سليمان عنبر الجبوري13578
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمود حسين حميد محمود الجبوري13582
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىابتسام مخلف ياسين هيالن العباسي13583
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسمر علي عبدالباقي حسين السامرائي13585
25الدجيلالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شهاب احمد صالح التميمي13586
20االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح معيوف محمد حاوي شايع13588
24الطوزكلية التربيهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب محمد احمد عبدهللا البياتي13589
8الطوزكلية التربية العلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل غازي أحمد جادر البياتي13590
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىقاهره عبدالكريم حسين علوان الدوري13592
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسين طالل عباس حمد الجميلي13593
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد رعد حبيب محمد اطعيمه13594
27تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن حمادة جاسم حسن الفراجي13597
40االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام حسين علي انخيالن المشايخي13598
15العلماعداديةكاتب  أنثىوالء حسين محيميد خلف الجبوري13599
13بيجياعداديةكاتب  ذكرفاروق جمعه عيسى جمعه السالمي13602
20الطوزحاسوبدبلومكاتب  ذكرصباح طاهر احمد عبدااله شيخاني13603
35يثربكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه كوان حميد عبد العزاوي13604
20سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضمياء محمد ابراهيم علوان البازي13605



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

29الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب غازي فاضل عباس الونداوي13607
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهاله سمير عبد المجيد محمود التكريتي13608
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى خلف محيميد كاطع الجبوري13609
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد شهاب احمد ى علي الفراجي13610
13بلداعداديةكاتب  ذكرفايز خالص عباس سودي الراشدي13611
16بلد  كلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مهاوش رشيد محمود العزاوي13612
11الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عباس عللو جاسم البياتي13615
18الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد علي حمد األحبابي13617
10سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عادل محمود عبود العرنوس13620
20الطوزكلية التربيه عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروضاح حاتم هزاع حمدي البياتي13623
19تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىمياده سعد احمد حسين الدوري13625
11بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمود فوزي حميد جمعه العبيدي13627
12العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمروان نزال محمد حسين الطائي13628
19الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنور منصور جاسم حمد الجبوري13634
10العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان سليمان يوسف احمد الجبوري13635
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره علي عبدالباقي حسين السامرائي13636
20الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدالواحد سميط صالح الجبوري13637
22الضلوعيةالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مهدي صالح علو الفراجي13638
29تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد مطشر محمود سهيل الدوري13641
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء حماد صالح منصور الزناد13643
7قرى آمرليكلية ادابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررامي لطفي حسين علي البياتي13644
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد نوري نايف طعمة الجبوري13646
20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكوثر خلف سليمان عنبر الجبوري13648
25الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان عبد جاسم مهدي الرحماوي13650
18الشرقاطتكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد فاضل سليمان الجبوري13651
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسجى حميدي عزيز حميدي المرسومي13653
12بيجياعداديةكاتب  ذكرنزار خالد ابراهيم صالح القيسي13655
35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسهير انور سعيد محمد الحبابي13657
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيف محمد حسن جاسم العلي13658
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد حسين رجب عواد كهاوي13660
6الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عبدالحميد مهدي اسماعيل البياتي13661
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30الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعال رافع علي عبدالقادر الحمداني13662
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرايوب عدنان رحمن عمر العبيدي13663
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحربيه علي هزاع علي البياتي13665
17سامراءادارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرانس احمد صالح نايف السامرائي13668
17االسحاقيكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير علي احمد عويد اغضيب13669
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركامل محمد حرجان ارحيم الجميلي13670
15تكريتكلية تربية للباتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم نجيب طاهر حسن الناصري13671
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرصهيب يوسف شامل حسين الدوري13672
30قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها سليم ابراهيم موسى البياتي13673
16الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم اسماعيل جاسم محمد البياتي13676
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد راضي خليف عبداللة القيسي13677
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانعام قاسم حيدر شكر الداودي13680
24سامراءكلية التربيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرإبراهيم جمال فيصل عبد الجبار اإلبراهيم13681
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرويده فتاح عبدالرزاق حسين العباسي13682
16بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىورقاء هاشم عبد الزهره حسن الدوري13683
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرزياد رعد نواف جسام اطعيمه13685
31تكريتكليه العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز مؤيد جاسم محمد الطربولي13687
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمشتاق ابراهيم رجا شبطه الجبوري13688
20قرى آمرليالتربيه للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا مجيد احمد محمد البياتي13689
17تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف مجول حمادي عساف العجيلي13690
17بيجياعداديةكاتب  ذكربالل توفيق عثمان احمد الناصري13692
24الشرقاطكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين حسين احمد ياسين الجبوري13693
19العلماعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم علي ضحوي دبوس الصايح13698
15تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهب احمد رجب حدوشي الناصري13699
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد طلعت تقي زين العابدين البياتي13700
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم مياح محمد غيدان المياحي13701
8الطوزكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عباس خورشيد جاسم /13703
12بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان مجيد رشيد محمود العزاوي13705
26الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا عبدهللا احمد هامان الجميلي13707
30تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبله حسن كريم عمر العبيدي13709
8الضلوعيةكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى كامل نجم عبدهللا الفراجي13710
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20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان حمد جادهللا صالح السبعاوي13711
13الضلوعيةكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد محمد احمد كناص الفراجي13712
6سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان عمر علي صالح البومهدي13713
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرادريس خلف جمعة صحن الصحن13714
30سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراوية عزيز شاكر عزيز السامرائي13715
30االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشهاب احمد علي شرقي شايع13716
25تكريتكلية التربية بنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه ثامر سلطان عبد الجبار العبيدي13718
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىنادية احمد محمد ابراهيم الفراجي13720
11تكريتادارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنورالهدى طارق باييز بنيان القيسي13721
25الشرقاطاجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرهيثم احمد حسين عكله الجبوري13722
21قرى آمرليتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حيدر جواد موسى البياتي13723
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسعد مزحم اسود سالم الحبابي13724
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره عبدهللا حسين سلمان العباسي13726
15الدوركلية تربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهالء عكلة محمد احمد -13730
18بيجياعداديةكاتب  ذكرمؤيد جمعه عيسى جمعه السالمي13733
21الشرقاطالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان ناجي عبيد شرقاط الشمري13734
10العلمبدون شهادةموظف خدمة  أنثىزكيه خلف محمد عبدهللا الجبوري13736
20الدجيلكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز تركي صالح احمد الدليمي13737
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد منصور حكيم محمد .13738
12بلدالتربيه الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ايوب محمد حمود البوعلي13740
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عباس منصور صالح *13741
19سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد حردان حسين خليف العيساوي13743
20االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء حردان عبد حسن الحسني13744
25الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعباس جليل محمود حسن الزبيدي13746
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان نوري عبد الكريم مهاوش الحرباوي13748
12تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حاجم سلطان بكر اللطيفي13749
21الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرايهاب طه عايد محمد الدوري13751
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز عامر حاتم عزاوي الدراجي13752
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم فتوح احمد الدوري13753
7سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ابديوي حمود سعيد العباسي13754
30الشرقاطكلية التربية االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالصمد مسلط عيدان سليمان اللهيبي13755
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16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عارف جاسم عطية الخزرجي13757
22الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء حسين علي خضير البياتي13759
23تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل عبدهللا خلف عرسان الدليمي13763
26بيجيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبدهللا حرجان جاسم الجنابي13764
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي ضامر جميل محمد مطيبخ13766
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عدنان حمدي لطيف الجبوري13767
32تكريتكلية تربية بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى سمير ابراهيم حسين الدوري13772
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد اسماعيل حسن ناصر الجبوري13773
15الدوركلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير عواد مسرهد احميد الطريطشاوي13776
25يثرباالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد ابراهيم مصطفى حسين المزروعي13777
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرابراهيم احمد رمضان حسن الجبوري13778
12العلمكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس موسى عبد هللا حسين الجميلي13780
17االسحاقيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد يونس مخلف فرحان العزاوي13781
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصبا جمال حسن طه الحديثي13784
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح الدين شكر مجيد صالح زنكنه13785
22بلداالداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكركيالن يونس عبداللطيف محمد االسودي13786
21االسحاقيقسم اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمدي جاسم حميدي المجمعي13788
3بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام شعالن لطيف جاسم العزاوي13789
13العلمالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالن عجمي خلف رجا الناصري13790
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالوهاب عدنان رحمن عمر العبيدي13793
19بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد اديب احمد صالح الجبوري13794
12سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشكران حسين الحوطي رحيم البدري13795
12سامراءكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا جاسم محمد عبدهللا العيساوي13796
25الطوزكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل كريم حسين علي البياتي13797
12الطوزكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراكو رفعت علي عزيز الداودي13798
12بلد كلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مهاوش رشيد محمود العزاوي13799
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء احمد محمد علي الجواري13800
30تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير تحسين محمد حميد الجوعاني13804
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسام سامي محمود الطيف السالوي13805
10سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمصطفى علي حسين عبدالحميد البدري13808
30تكريتكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه احمد رجب حدوشي الناصري13809
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35االسحاقيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمريم عامر عباس نصيف الدليمي13810
22الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب ياور حسين عباس -13811
25الدوراعداديةكاتب  ذكرمهند عامر شاكر عبدهللا الدوري13812
25تكريتاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىسدير موسى نعمان عاشور الربيعي13813
12الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد صباح خليل ولي /13814
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرنورالدين مهدي صالج عويد 13818٠
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي حمد يوسف سيد الدليمي13821
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرعامر مصطفى احمد جابر الدوري13823
8سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجة عبدالخالق حميد داود الكنعاني13824
27تكريتكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض روكان محمد ذياب البياتي13826
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعماد غانم عاصي صياح حريثي13828
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين عبدهللا ستوري عبود السامرائي13829
25الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء لطيف موزه علوان البلداوي13830
25الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىبلسم هاشم طه عبودي النعيمي13831
23تكريتالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل جاسم محمد عيسى الدوري13832
23االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسميه عادل حسن عبد اغضيب13834
15الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد كريم يحيى البياتي13835
20الشرقاطكلية التربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبدهللا فرج نجم اللهيبي13838
11الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد روكان احمد محمود البياتي13839
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد حردان حسين خليف العيساوي13841
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرحمزه جاسم ناجي حسن العاصي13842
25بيجياعداديةكاتب  ذكربارق طه مهدي صالح القيسي13845
21الدوركلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرغد عبد الخالق شامل محمد الدوري13846
20الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحرجان عبد حرجان ارحيم الجميلي13848
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىافراح صالح كبسون محمد الطيار13852
10الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عواد مسرهد احميد الطريمشاوي13853
20بلدكلية االمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء كنعان ناجي مرهون العبيدي13854
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىكوثر خالد حماده عبد الجبوري13857
25الضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر حسين لطيف عبدهللا الجبوري13860
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرموفق المي جديع خلف الجميلي13861
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجواد محمد كاظم جواد اغضيب13862
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20الدورالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى نصرت احمد سلمان الدوري13866
27الطوزالتربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء بابا حسين منصور *13867
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح عبد خلف محمد اللهيبي13869
20سامراءكلية االمام االعظم  الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهديه عبد المجيد محمد احمد الدوري13871
20يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسنان ثابت اسود سالم الحبابي13874
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرماجد علي محمد هرموش طعيمه13875
13العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح نوري صلبي خلف الفراجي13876
15سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حسين الحوطي رحيم البدري13877
20العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام ياسين محسن محيميد العبيدي13880
11االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيدة شهاب احمد علي شايع13882
15الطوز التربية الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رمزي وهاب نجم البياتي13883
25الدوراعداديةكاتب  أنثىمروة نعمان جاسم محمد الدوري13886
16الطوزاعداديةكاتب  أنثىاطياف محمد كريم يحيى البياتي13887
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  أنثىسهاد عذاب محمد حمد العيساوي13889
11قرى آمرليكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيران قادر اسماعيل مصطفى البياتي13890
26العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي خالد نايف جواد الخالدي13891
25الدورالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال محمد قربان علي الجباري13892
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرانور حميد عباس علي شايع13893
16الشرقاط كلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراسماعيل محمد ابراهيم سليمان المرسومي13896
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد مجيد حميد عثمان الدوري13897
40سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلبده بدر الطيف خلف البدري13899
32سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب عقاب عجاج عبدهللا العيساوي13902
25تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان احمد مجيد عبيد العبيدي13905
21الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحال عمر خضير خزعل العبيدي13906
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد جبار احمد رحيم العزاوي13907
20سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسنان محمد صالح مهدي الرحماني13908
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية محمود نده شمران طريمشاوي13910
20سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه رميض عبد عطاهللا البواسود13911
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد يونس محمد حماد الجبوري13914
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي سعيد كروم يوسف النيساني13915
12سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل قاسم ارحيل مطر البازي13916
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16الدجيلكلية االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنهى جاسم عداي احمد الخزرجي13917
19بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا نجدة رشيد عبد الخفاجي13918
28سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس عبدالرحمن ياسين احمد الدوري13919
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم شعيب نمر حسن الحسن13920
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسرمد محمد صاحب جاسم .13921
29بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحنين علي حميد خلف القيسي13922
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرقيصر عارف جاسم عطية الخزرجي13923
14بيجياعداديةكاتب  ذكرريكان طه مهدي صالح القيسي13924
30سامراءكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير احمد حسون جمعه13929
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الجليل كريم محمد نصيف العبيدي13932
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىرسل وليد خليل ابراهيم الجعفري13934
28الطوزجامعة االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكريحيى ستار حمد جادر البياتي13937
25قرى آمرليكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر مجيد محمود محمد البياتي13938
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىكحالء عبد الرزاق عبد المحسن سلمان الموالي13939
20الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حسن جميل مخلف الجبوري13940
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبد الرضا محمد دخيل الجبوري13941
28الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف باسم حاتم جامل العبيدي13943
34العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبيارق محمد خضر محيميد الجبوري13944
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد جمعه فياض عويد جبوري13945
14سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء حسين موالن عماش البومهيدي13946
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحكيم خليل ابراهيم محمد الجميلي13950
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن عزاوي علي حسن الجبوري13951
25سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغاده ياسين طه عبد 13952٠
23يثربالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد محمد حسين الحبابي13953
25الشرقاطادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحافظ عيسى مظهور حمد الجبوري13956
14الضلوعيةكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبد العزيز شويش عبد الحميد الجبوري13957
21الطوزكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبد االمير زين العابدين مهدي التونجي13958
25الضلوعيةكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانسام باسم محمد امين الجبوري13960
7الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىابرار مجيد حسن عليوي الجبوري13962
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرانور عبد علي ابراهيم الجنابي13966
34تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عادل محمد حمد الدليمي13967
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16الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحكيم طه عايد محمد الدوري13968
6الشرقاطكلية الهندسةرياضياتبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرنمير صباح طرفه نجم الجبوري13969
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروليد مجيد ابراهيم عطيه الجبوري13971
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبانه عدنان محمد حميد الداودي13972
21الدورالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان خليفه نجم عبدهللا البو عجيل13973
18الضلوعيةكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء سعيد لطيف حسين الزبيدي13975
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسيونج محمد هدايت محمد طوزلو13978
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد ساجد محمد خلف العيساوي13982
6تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرالنوري عكاب حواس ثامر السراي13983
25الدورالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن محمد رشاد حمدي الدوري13984
15بيجيالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا هيثم عبداللطيف رحيم الثلح13985
22الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى ميسر احمد سليمان دليمي13986
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويدة عزيز شاكر عزيز السامرائي13989
24سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد احمد ياسين احمد العباسي13990
10تكريتبدون شهادةحارس ثاني  ذكراسماعيل خليل ابراهيم حسون المحمدي13992
20بلدالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعطا علي نايف حمد الخزرجي13993
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزهير حسون جمعه حسون13994
13بيجياعداديةكاتب  ذكرساير راضي خليف عبداللة القيسي13995
15بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد منير احمد دبشي العزاوي13996
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبهان فائق اسماعيل عباس الداودي13999
14االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عوف جمعه خلف اطعيمه14000
14قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرمهدي حسن محمد فارس البياتي14006
17الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء سعدي محمود حلواني الدوري14007
11سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسفيان اكريم علوان جباره العباسي14011
25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد ساير سامي سلمان اللهيبي14013
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد خلف دهش ابراهيم السبعاوي14016
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر حسين صالح محمد الجبوري14017
25الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاالء جاسم هجول عباس الخزرجي14018
11الطوزكلية التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنهاد فرهاد حميد رضا الداودي14020
27بلداعداديةكاتب  أنثىزينب فراس شاكر قهار التميمي14021
30العلمعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد نايف ابراهيم محمد الجبوري14022



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرانور جاسم محمد عبدهللا الجميلي14025
25الدجيلكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي غافل رشيد فارس الدليمي14026
7بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رعد ادريس خليل التكريتي14027
21تكريتكليه العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس عبد الرزاق حازم طايس الدوري14028
20سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجة محمد جاسم كناص السامرائي14030
15العلمابتدائيةحرفي  أنثىوردة محمد سالم حسين الجبوري14032
17االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء ياسين مخلف فرحان العزاوي14033
8الضلوعية كلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهنادي ماجد احمد صالح الدليمي14035
20الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمروه مازن رشاد حمدي الدوري14036
25الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ستار حمد جادر البياتي14037
15سامراءاعداديةكاتب  ذكررؤى حردان حسين خليف العيساوي14039
12الدورادارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح ملوكي كاظم فريح الطريمشاوي14040
20بيجياعداديةكاتب  ذكرداود سلمان احمد عطيه القيسي14041
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد العزيز صالح خلف احمد الجبوري14042
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود مروان رشيد احمد الجبوري14045
17االسحاقياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعمار جودت طه خلف اطعيمه14048
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىذكرى جاسم محمد عبدهللا الجبوري14050
25يثربالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف جاسم محمد حسين الحبابي14051
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد مخلف حمود عباس الدليمي14053
11بيجيكليه العلوم  كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرويس محمد محمود حميد الجبوري14054
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نجم عبد محمد الشمري14055
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورهان فارس غازي عبد الحسين الخزرجي14056
3بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ذياب احمد عواد الجبوري14057
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوهام عطيه محمود احمد الدوري14059
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم حمد دخيل محمد القيسي14064
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاريج رعد عبدهللا حسين الدهمشي14070
16تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين جمال سعدي حمادي الدوري14071
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرزياد طارق ابراهيم جاسم السالوي14072
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىسناء ساجر منصور خزعل الرهاوي14073
20الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىورود عماد عبدالعزيز مهدي الدوري14075
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسين علي ممتاز جاسم البازي14076
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15تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه صفاء حامد عايد القاسمي14077
12بلدالتربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاذ محمد شكر محمود االحبابي14078
22تكريتكلية التربية االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء مشعل حماد موسى القيسي14080
16سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عطيه جاسم احمد /14081
8بلدالتربيةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ماهر خضير عباس الهاشمي14082
35بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمها طاهر محمد اسماعيل الحمداني14083
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرياسر سطم محمد طلب الجبوري14085
10الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنجوى قاسم تقي مردان البياتي14087
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرفهد طالع فرحان مناحي الجبوري14089
13تكريتاعداديةكاتب  أنثىشهالء عادل عجاج احمد الحربي14090
20بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر حمود صبحي علي العبيدي14091
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام حميد حسن خضير الطائي14093
21تكريتكليه التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه حسن حنيفش خلف العجيلي14094
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا فدعم هديهد ميزان الشمري14096
14سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد رسول عبدهللا جاسم البونيسان14097
20الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر صبري ابراهيم عبد هللا العزاوي14099
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمروة ياسين خضير عباس السامرائي14100
7الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطيبه صباح خلف ابراهيم الخزرجي14101
17الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكربالل كامل حسن رضا الداودي14102
6الطوزكلية التربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك احمد زين العابدين مهدي .14103
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد محمد خضر جرو الرملي14104
22الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلمى محمود علي جاسم الجبوري14106
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى عباس علوان عباس البازي14108
15تكريتالتربية لعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرارشد حميد محمد محمود اللهيبي14110
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد فرحان مظهور حمد الجبوري14111
35االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير صباح محمد جسام اغضيب14113
25تكريتكليه التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسن سليمان عبد البزوني14114
25بيجياعداديةكاتب  ذكرغزوان عبد محمد سمير الطائي14115
20سامراءكلية االمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد فتاح عبدالرزاق رشيد العابد14116
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان عبد السالم احمد حسن السامرائي14118
25بلدالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي علي نايف حمد الخزرجي14121
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15الدوراعداديةكاتب  ذكرعمر فؤاد عبد محمد الدوري14123
13سامراءكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد صباح حميد رشيد السامرائي14124
12تكريتكلية االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن طراد صالح حميدي الدوري14125
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد سعدي محمد عباس الجميلي14126
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر حمزه بنو اسماعيل البياتي14127
11قرى آمرليالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفاضل عباس حمد غيدان البياتي14128
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرضياء محمد جاسم محمد اللهيبي14129
12الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم رائد ياسين شهاب الدوري14130
10قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مصطفى علي جمعه القرغولي14131
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسرى هاشم محمد عباس المشايخي14132
30الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عبدهللا حمود حمادي الدليمي14133
16الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم اسماعيل خليل رميض -14135
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىسمية سهيل حاتم عبد الجبار السامرائي14136
28سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالخالق نعمان جاسم حسن النيساني14138
21الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد كامل احمد عبدهللا الجبوري14140
16قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطاهر جاسم نور محمد البياتي14141
10تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن بدر صابر عبدالعزيز الرفاعي14144
12الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسين عبدهللا ياسين محمود الدوري14145
5تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حكم فرحان حنتوش العبيدي14146
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمود حسين محمود خلف الجبوري14147
35تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىايمان فوزي مصطفى حميد الجوعاني14148
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه خالد خليفه عبدهللا الجبوري14149
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكررافع مالك عجاج جاسم الخزرجي14150
40سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى ثابت جمعة مهدي البازي14151
13الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جارهللا محمد كاظم -14152
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرقصي صدام عبدهللا حسون الشمري14154
6الضلوعية كلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه علي مطلك محمد الجبوري14156
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبد الرضا محمد دخيل الجبوري14157
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرالحمزه رياض صادق مهدي النيساني14159
12الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيد دومان محبر فريح اطريمشاوي14161
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىحنين جاسم محمد خطاب التكريتي14163
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33سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد السالم سعدون مرعي حسن البواسود14167
18تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عبدالغني طه علي التكريتي14169
2سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعبدالحميد انيس سعيد محمود الصاليان14170
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبتول مسلم رشيد محمود الموالي14172
35بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  أنثىصفا عماد احمد حمادي الجنابي14173
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىنوران انور موسى جعفر .14174
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمقداد عبد ابراهيم موسى البياتي14175
30الشرقاطكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقيس اسماعيل صابر مبارك العزي14176
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمعتز عكاب احمد حمد الجبوري14177
20الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ردام احمد حاتم الخزرجي14180
20الشرقاطالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي عارف حسن جاسم الجبوري14181
32الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرفراس رعد ابراهيم حسن الجبوري14182
11تكريتاعداديةكاتب  ذكرسمير مطر مخلف عطيوي الدليمي14184
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشيڤان كمال صابر قاضي الداودي14187
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عباس علوان عباس البازي14189
25بيجيكلية التربية الدراسات المسائيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم محمد علي ابراهيم الجميلي14191
24سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عايد حميد صالح البو مهدي14192
9الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه فؤاد عبد محمد الدوري14194
12تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء خالد مدهللا حاجم الجبوري14195
21سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء يونس يوسف خلف العباسي14196
15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمسعود نوري رشيد احمد الداودي14197
6تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه وضاح طه بكر القاسمي14198
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى حسن احمد مصطفى /14199
35الدورالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى عيسى جاسم محمد الدوري14200
7الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح مهدي محمود احمد البياتي14201
30الطوزكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب وليد عبدالكريم توفيق الونداوي14203
24سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرحاب فيصل مشعل حسن14204
12بيجيكلية تربية البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا حسين علي حسن الجنابي14206
16الدجيلكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرزاق جاسم خالص تايه الخزرجي14208
6العلمعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر صاقي بحر هزاع العزاوي14209
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريونس شاكر محمود احميد الدليمي14211
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35بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا جاسم حسين شرموط القرغولي14212
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنهاد قادر رمضان فرحان *14215
9الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبدهللا محمد حسن الجبوري14216
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزي جان چلبي محمد جدوع بربر14218
26الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد كامل احمد عبدهللا الجبوري14220
10الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشمال جالل نهايت محمود الداودي14222
10بيجياعداديةكاتب  ذكرانس محمود احمد خميس الباقري14223
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا عباس فاضل محمد السامرائي14225
10سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر شجاع عطيه مهدي السامرائي14226
15سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها احمد مجيد عباس النيساني14227
14الدجيلكلية االداب / قسم اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران صفاء حسين خلف الجصاني14230
20تكريتتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس عامر عباس نصيف الدليمي14231
30الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح خلف عواد الدليمي14233
15الشرقاطالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعمر محمد خلف حسين الجبوري14234
19بلداخرىدبلومكاتب  ذكرضرغام عادل سعيد محمد العريساوي14237
12بيجيجامعة تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام صالح سلطان محمد القيسي14238
12الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعة / سامراء إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حمود احمد محمد الفراجي14240
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررباح عبدالغفور مرعي هايس الجبوري14243
20الدجيلكلية التربية بن رشد جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر جسام محمد علوان الخزرجي14244
8الضلوعيةالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيام محمود ابراهيم حمد الجبوري14246
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصادق عبد الكريم خضير مرموص الجبوري14247
25تكريتكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ايوب ياس خضير الحمداني14248
22سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسامه احمد عبد محمد العباسي14249
45تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه قصي رسول عجيل الخشماني14250
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء حامد صبحي علي العبيدي14252
18بلدكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا صباح عباس حسين الخزرجي14253
10الدجيلتربية علوم إنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود عامر كاظم صبحي الخزرجي14254
12الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحماد فاضل كاظم فريح طريمشاوي14258
15بيجياعداديةكاتب  ذكراياد خليل حميد خلف القيسي14259
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد حافظ احمد عباس السامرائي14261
20الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء ابراهيم عبدهللا صالح الجبوري14262
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29الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل هاشم عدوان عبد الرضا الخزرجي14267
6االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير قحطان ياسين علي شايع14270
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرجاسم صالح محمود عبد السالمي14272
20سامراءكلية التربية سامراء إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل جمال محمد خضير حروش14273
28سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف رعد يوسف حميد الرحماني14274
10تكريتبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد حاتم ثامر فضيل الزاملي14275
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد منذر نعمان يوسف االيوبي14278
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار عبد الحسين جواد حسين الدجيلي14279
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون شامل عبد عبد هللا البواسود14285
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي صالح عبدهللا محمد الجبوري14287
35تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبد محمد حبيب المخلبي14288
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد مطر نجم الجبوري14290
20بيجيكلية التربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ارشد جميل سلطان الغفراني14291
26الشرقاطكلية التربية االساسية/الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خضر محمد صالح الطالل14292
35الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخمائل محمد سلمان خلف الجبوري14293
16العلمكلية التربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانغام مثنى عبود سلمان الدوري14296
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرواء احمد حبيب عليوي الورور14297
15قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسام تحسين شكر محمود البياتي14298
20االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء حميد خضر صالح المجمعي14300
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرنا وسام حميد علي الزبيدي14301
20يثرباالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصديق نايف محمد حسن الحبابي14302
11سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود حمادي كيالن عبود الجنابي14304
15الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم رحيم كريم الدوري14305
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرأسعد نجم عبدهللا حميد الجميلي14307
15التعليم المهنيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىجيمن ساقي عبدالكريم محمد زنكنه14308
26تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر عادل جدعان لهمود الرهيوي14310
14الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىبان عماد لطيف جمعة العبيدي14312
20تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل طارق محمد احمد الفراجي14313
12الضلوعية كلية األمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران حسن مصطفى جاسم الفراجي14315
23سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمود علوان طه النيساني14316
23الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم محمود حسن عبدهللا الطائي14320
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12سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا قاسم محمد علي العاصي14321
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذر جمال مهدي صالح البياتي14322
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىافراح سالم ابراهيم احمد الدوري14328
28سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشموس عباس فاضل محمد السامرائي14331
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح احمد خلف الحمداني14333
10الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء خضر حسن علي الجبوري14334
15الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىضمياء جودي زعيان احمد الدوري14335
23بيجياخرىدبلومكاتب  أنثىابتسام صالح سلطان محمد القيسي14338
25الضلوعيةكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان خلف حمدان مهدي الجبوري14339
27سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور حسين خلف عطيه النيساني14340
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جاسم محمد مزيد الدليمي14342
15سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نايف بناوي احمد العزاوي14343
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح سكران محمد درباس الخزرجي14344
25الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا علي عبدهللا مجيد الدوري14345
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازاد عبيد احمد حسن الداودي14346
14الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس عبد الرسول مالك حسن الخزرجي14347
21تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى رعيد عايد مطر العبيدي14350
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود محمد عايد محمد المعماري14353
35سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي طه لفته نجم النيساني14354
25بلدإحصاءدبلومكاتب  أنثىحوراء محمد سعيد محمد عريساوي14355
13العلمكلية علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء خلف سليمان محمد الجبوري14356
26تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عدنان مصلح عاشج المشهداني14358
30الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسميه فدعم حسين شريف /14362
14الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضة للبناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزمن جاسم محمد حمدي الزبيدي14363
30سامراءالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبد المجيد حميد الطيف جاسم البدري14365
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعمر احمد غافل عبدالمجيد محامده14367
23بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد سامي نعمان عسكر الناصري14368
25الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه عالءالدين مظفر جاسم الدوري14369
12الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره عفان محمد جاسم النعيمي14370
26الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرضاء علي محمود سليمان الدليمي14372
26الطوزكلية التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه يوسف كريم احمد14375
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25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار خميس حسن محمد شايع14377
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسناء عادهللا عفر حمد القيسي14380
21االسحاقيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حسن صالح جاسم اطعيمة14381
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرجبريل محمد ابراهيم محمد النيساني14382
25بلدكلية العلوم للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه مالك جواد عبد الكريم الطائي14383
21سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى رعد محمود سلمان العباسي14384
6بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه ربيع رشيد محمد العزاوي14385
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعيسى غسان رشيد احمد الناصري14387
15سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلطيف طارق لطيف محمد فيوز14389
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرسعد صباح محمد عبدهللا العجيلي14390
16بلداالمام الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسماء فرحان معيوف اسماعيل السعدي14391
6قرى آمرليكلية تربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حسين سمين قاسم البياتي14394
17الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام محمود عبوش محمد البياتي14396
30تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عبدالستار احمد سالم العباسي14397
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكربشير حسين محمد حميد الجبوري14398
24االسحاقيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيام اسماعيل ابراهيم عبدهللا شايع14399
8العلمكلية تربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي محمد سالم العزاوي14400
12الشرقاطكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوجدان ابراهيم محمود عبد الدليمي14402
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكراركان يوسف مصلح امحيميد الجبوري14404
25االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرحامد رجا دبيس رجا اطعيمه14405
14االسحاقيكلية االداب قسم الجغرافية التطبيقيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن صالح جاسم اطعيمة14406
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي ذنون محمد حسن القيسي14409
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم محمد صالح عسكه المزروعي14410
10الدوراخرىدبلومكاتب  ذكريعرب صفاء عبدالجبار عبدهللا الدوري14412
15بيجيالتربية للعوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عادل محمد صالح الجنابي14414
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرغسان هيثم زيدان شنو البازي14415
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرمرتضى حسن علي محمد السبعاوي14416
25الطوزكلية التربيةرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنظير طاهر احمد عبدهللا شيخاني14418
19الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى جمال عبادي حسين الجبوري14419
25سامراءكلية التربية / سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محسن عبد علي العروة14423
15سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفلایر حسن خلف حساني السامرائي14424
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10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهيثم صادق عبد الكريم خضير الجبوري14428
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد عوض جيران حسن الكوالط14430
20تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىامامه عبدالغفور محمد طه القيسي14432
40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء سالم صالح احمد العباسي14433
25الدجيلكلية الرافدين الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار حسين علوان غريب المشايخي14436
12قرى آمرليكلية التربية - طوزلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس صالح علي احمد البياتي14437
11الدوركلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود صالح عكاب موسى الرياشي14438
20بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبد العزيز سالم احمد العزاوي14439
45الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايات رعد رحيم جاسم الخزرجي14440
18الدجيلمدينة العلم الجامعةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عادل احمد حاتم الخزرجي14442
15سامراءكلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسحاق احمد مطر مصلح البازي14445
30يثربكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسهير فاضل احمد عباس الحبابي14446
30الدورالتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناسكه ضرار مولود جابر النعيمي14448
33الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسون نوري ولي حمه الو الداودي14449
23الدجيلالتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عايد كردي جميل المكدمي14450
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى وليد احمد صالح الدراجي14451
29الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرويده يشار خالد خليل /14452
10سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود محمد مصلح البو عباس14453
35الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد بدر خلف غيدان الدوري14454
9يثرباعداديةكاتب  أنثىايات محمد صكبان مزحم خزرجي14455
13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا هادي سلمان العباسي14457
8الدجيلكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرماهر حسين محمد حسين الخزرجي14458
28تكريتاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمقدام حسين أحمد محمود العجيلي14459
40تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر سعيد كمال أرحيم الدوري14460
11تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن رافد احمد حسن الدوري14465
7الطوزكلية القلم الجامعة / كركوكرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد عدنان محمد زين العابدين الموسوي14466
22الطوزالتربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حسين علي جاسم البياتي14467
27االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسليم ابراهيم محمد حسن مشمري14468
30تكريتاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىساره نزار نجم عبدهللا األلوسي14471
11االسحاقي  علوم للحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاكرام فوزي حسين علي طرفه14475
12العلماالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عيسى جاسم محمد الجبوري14476
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13الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه ناصر فرحان حمود الجبوري14478
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرباسم عادل خلف يوسف الجبوري14479
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنوح خلف صالح عبدهللا العبدهللا14482
19سامراء التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عالء فرهود حسن الدليمي14484
12تكريتكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الملك جمعه محمد معيوف العبيدي14485
24العلمالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي حسين جاسم الجميلي14486
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد خالد محمود ياسين العباسي14488
17بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عواد خلف نجرس الجبوري14489
14سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه قاسم محمد علي حمود14490
25بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد طلب صبار محل الجنابي14494
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صكر صالح محمد التكريتي14495
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن بكر جوير حمادي الجبوري14496
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصعب حسين محمد حسين *14497
8سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق عبود خليفه محمد الجنابي14498
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه جمال احمد حسين النيساني14499
0الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد حميد علي احمد الداودي14503
15سامراءالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآية سعيد عباس حسن البو اسود14504
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىافراح احمد محمد حميد البوبدري14507
33الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالقادر حمد محمود النعيمي14508
32الشرقاطفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمزاحم سالم حمد سالم الجبوري14509
35الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرذنون محمد حسن محمد القيسي14510
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرمأمون محمود عيسى عبدالرزاق الجبوري14511
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين نجيب مجيد محمد الدوري14512
25الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد عبود علوان شالل الجواري14514
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعامر ابراهيم محمود جبارة الجبوري14516
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعدنان احمد جاسم عبد هللا الداليمي14520
35الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنواف احمد ضاحي عبدهللا الشمري14521
20تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىطيبه عبدالرزاق سعيد دحام الخشماني14523
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرفعه محمد احمد غني العزاوي14524
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه ياسين سلمان سالم اليوسف14525
20العلمكلية النربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور غسان رشيد احمد التكريتي14528
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22الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي سالم عمر مصلح الجبوري14529
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم حمد علي جادهللا الجبوري14530
27الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر حسن سرحان غضبان الجبوري14531
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرايمن حمدان خضير جدوع العيساوي14532
30الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن حاتم عبدهللا سلمان الجبوري14535
38الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مزاحم شهاب احمد مال خليل14539
12ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكربسام محمد تايه غثوان الجبوري14550
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىسندس حسن بكر جوير الجبوري14551
22تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد ابراهيم حاف علي الجبوري14553
7الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرحمه ناصر فرحان حمود الجبوري14555
17الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عيسى تركي خلف الجبوري14556
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربدر عايد شحاذ سلمان الشمري14559
11الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نوري ولي حمه الو الداودي14560
15تكريتاعداديةكاتب  ذكراسماعيل جمال جاسم محمد الحديثي14562
29الدوركلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق رشيد حميد امين الدوري14563
15سامراءكليه تربيه تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىأسراء امين عبد هللا أمين العباسي14564
23الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زبن كامل كديمي الجباري14565
8بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباقر طوفان خلف عبد هللا الخيالني14567
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىفوزية محمد عبدهللا عزاوي الجبوري14568
12تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث لبيب ابراهيم صالح العبيدي14572
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد جمعه كريم غني العزاوي14577
24الدجيلالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل ثامر علي نصيف الخزرجي14579
14بلدكلية االمام الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىروسن فالح جعفر احمد الحدادي14580
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار ناظم كامل حمود السامرائي14581
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان علي حمودي علي البياتي14582
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرجبار سهيل محمد شهاب الدليمي14585
19بلداعداديةكاتب  ذكررشيد عدنان رشيد ابراهيم اوسات14587
25العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور هادي صالح سالم العبيدي14588
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرايمن اسماعيل ابراهيم خليل /14589
7سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكروسام مهدي صالح حسين النيساني14590
20الطوزالتربيه الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة عماد حيدر بكتاش البياتي14591
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19بلدكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء قاسم متعب عبد الكريم الحدادي14592
13الضلوعيةاألداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهدى جاسم خليل احمد الجبوري14595
12بلدكلية االمام االعظم الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان خالص صالح جاسم المزروعي14597
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعالء جاسم محمد حسين خزرجي14598
8سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين محمود علي حمد الدراجي14601
22سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف لطيف صالح ابراهيم /14602
16الدورالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركيالن عبد القادر حمد محمود النعيمي14603
15الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويدا علي خليفه حمد الجبوري14605
25يثرباعداديةكاتب  ذكرداود سالم محمد حسين الحبابي14606
23الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عباس فاضل عطوان الدوري14607
10الدوراخرىدبلومكاتب  ذكراحمد عبدالباسط عبدالقادر حسن الدوري14608
16تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماح نوري رمضان خزعل الدوري14610
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرضياء فرحان ذياب سبع البدري14611
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء ناصر فرحان حمود الجبوري14612
22الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتحسين عالء حسين احمد الدوري14617
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصفوك سحاب ابراهيم محل العكيدي14618
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاوري رؤوف نوري سمين الداودي14619
15الضلوعيةكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد محمد احمد كناص الفراجي14620
20الدجيلالتربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثار ردام اسماعيل ثامر الخزرجي14621
20االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعدوية محمد فهد علي شايع14622
29سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور جاسم محمد مهدي14623
12ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد عبدالرحمن صالح حسين النيساني14624
16سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى جمال احمد حسين النيساني14625
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاميمة علي حسين محمد الغربي14627
10بيجيكليه التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفردوس حسين علي جمعه العكيدي14638
25سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صالح محمد مصلح البو عباس14640
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرويده طارق قدوري علي العقيلي14641
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعثمان عبدهللا محمود عثمان الجبوري14644
17الدجيلكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره اسماعيل خليل ابراهيم الزبيدي14646
20تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان معاذ احمد حميد الشيشاوي14647
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه جاسم منجور عبطان الحمداني14648
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12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنشتيمان برهان مردان رضا الداودي14651
18سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه صباح نوري صالح النيساني14653
40الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء صفر جواد محمد الداودي14654
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم علي عبدالحميد عمر النعيمي14655
4سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد الشافعي يونس ضاري النيساني14656
15الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارشد علي صكبان احمد الحشماوي14658
11الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد فاضل فهد مرهج الشمري14660
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد داود حبيب احمد العباسي14661
24الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين عباس حسين علي المكدمي14663
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي سامي عبيد حمادي الفراجي14666
15سامراءالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام محمد علي حمد العيساوي14668
28يثربرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغفران علي لطيف عزيز الخزرجي14671
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عبدالرحمن صالح حسين النيساني14672
21سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرزياد كامل عباس عبدهللا البازي14674
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف محمد فاضل محيميد النيساني14676
25الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد حسين علي جديع الجواري14677
11تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاية خالد عبد الكريم وهيب الحميري14679
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالرحمن احمد فاضل عباس الدوري14680
11تكريتكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمنار صبحي صوان مصلح الدليمي14681
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعمار احمد سلمان احمد الجبوري14683
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه اسعد عبدهللا جاسم البياتي14684
10تكريتكلية العلوم  االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحكيم عبد علي صالح العبيدي14685
22الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صالح جاسم محمد الدوري14688
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد ابراهيم خلف علي الجبوري14693
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنمارق غازي اكريم عبدهللا العباسي14695
33ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىمروه احمد طه حسن البو اسود14696
10تكريتكلية تربية بنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء عادل عبدهللا مهدي الدوري14697
19سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا جاسم صالح احمد العباسي14698
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل صالح احمد حسن البياتي14699
15يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصالح عبد الواحد صالح حسن الحبابي14701
25سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىاالء كمال محمود محمد الطالبي14702
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10الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب يوسف محمد جاسم الحمداني14703
14بلدكليه التربيه للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبدالعباس ناجي سعيد الربيعي14704
28الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق جواد حمود حسن الحمداني14705
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمود ابراهيم احمد حمد البوبدري14708
7الدوراعداديةكاتب  ذكرصديق مهنه مطلك خضر الدوري14710
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشالل سالم هديرس جزاع الشمري14711
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنورس واثق عبدالرحمن طعمة الشاماني14712
20بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرشيبان مهدي صالح طه السوادي14713
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء عبداالله عوني تقي كوره موسى14714
16الطوزالتربية - طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين احمد غزال حسن الداودي14715
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد صالح حماده محمد الجبوري14716
26الدوراالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصديان نهير بدر نادي العياده14717
10العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه مهدي صالح ياسين الجبوري14718
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىشيماء خلف عبدهللا جمعة اللهيبي14719
25سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد حميد خلف حماش14720
18العلمكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى جاسم علوان عبد هللا الجميلي14722
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال عبد المجيد سعيد فرج -14723
15تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةماجستيرمحاسب  ذكرمصطفى صالح حسن عبدهللا الجبوري14724
25بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروج قاسم حسين فدعم الكرخي14726
25سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث فائز محمد عطيه العباسي14729
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمهند علي منديل صالح الجبوري14730
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفبصل خالد مطر فنجان الشمري14731
6بلدكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عباس نوري صالح لخزعلي14740
30الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عامر رجب محمد -14741
16سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي الطيف اجبير زيدان السامرائي14742
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمائده جمال صالح مخلف /14743
13سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر عبدالسالم عبدالستار ياسين الفهد14744
12تكريتكلية التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغاده سعدون خطاب يوسف الرفاعي14746
15الطوزكلية التربية علوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانمار انور اكبر علي البياتي14747
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكركفاح محمد عويد عليص الصبيحي14750
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عباس احمد شهاب الجميلي14752
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13العلمكلية االداب -قسم الجغرافيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس موسى عبد هللا حسين الجميلي14754
28تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب بسام طايس جبر الدوري14755
27تكريتكلية التربية قسم علوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد عبد علي صالح العبيدي14758
28تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد بهجت ياسين شبيب العزاوي14760
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرشا فؤاد اسماعيل ابراهيم القاسمي14762
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىرقية ضياء ابراهيم بكر .14764
17سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنريمان كمال طايس محمود البونيسان14767
17الطوزالتربية - طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كريم غضنفر موسى الداودي14770
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحردان عبد طلب عنكود الجبوري14773
5تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه غسان طاهر حسن التكريتي14775
3بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمزاحم ماهر علي رادي الجبوري14776
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىفرح توفيق عثمان احمد الناصري14780
9الضلوعيةكلية التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس مزهر علوان حسين الفراجي14781
20سامراءاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان هالل عباس محمد السامرائي14782
25العلمالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد سلمان دلس كايم العزاوي14784
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمود فارس صالح محمود الحديثي14785
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي علي رجه محسن العبيدي14787
32تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين هيثم نجم عبد الحيالي14788
29الدورالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنين حامد فاضل عباس الدوري14790
26سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل علي عبدالباقي زين العابدين العبيدي14792
24سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدالسالم عبدالستار ياسين الفهد14793
10بيجياالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حسين علي جمعه العكيدي14795
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد محمود عبد خليفه /14797
5الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنوره تركي مبرد عبود الجبوري14798
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكركرم عوف عبدالرحمن غني الصميدعي14799
12ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكراسامه احمد طه توفيق الثويني14801
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرعاصم محمد عطيه يوسف الدوري14802
25الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىالهام طاهر محمد اسعد الدوري14804
11قرى آمرليكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عامر ناجي حسين البياتي14807
15الطوزالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهره حسين علي عريان اماملي14809
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغاده عدنان فدعوس حميد البياتي14810
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12سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير يوسف مهدي بشير النيساني14812
22الدجيلكليه اداب انكليزي إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مشعان مهدي صالح المشايخي14813
13سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالهام كمال طايس محمود البونيسان14814
11الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد منتصر رشيد فاضل الدوري14815
4تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرغزوان غسان صالح خلف التكريتي14816
15سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جبار عبد علي العروه14821
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن براك عبدهللا العباسي14825
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمار عبدالفتاح خالد عبدهللا الجبوري14826
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتغريد عبدالغني جاسم احمد العباسي14828
6الشرقاطالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن نمر حمادي الجبوري14831
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىسحر نزهت رمضان علي الفياضي14834
14الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين احمد غزال حسن الداودي14835
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن زيدان خلف صالح السامرائي14836
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرجميل حميد احمد فرحان العجيلي14841
12الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميناء حسين محمد قاسم -14843
17سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرمد عرب احمد خلف العباسي14845
21الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف اياد حسين علي الدوري14846
30سامراءالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند نعمه سالم علوان العباسي14848
6سامراءابتدائيةحرفي  أنثىناديه خلف نصيف عران المراسمة14849
4تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرصالح الدين غسان صالح خلف التكريتي14853
20تكريتكلية التربية للبناتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء منذر طه رمان الحديثي14855
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن صباح سعيد عبدالمجيد النجار14858
17تكريتالتربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنين ناصر صبحي احمد الناصري14860
25العلمالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنزيهه محمد مراد عبدهللا العزاوي14863
20سامراءالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند شعالن محمد سهيل السيهلي14865
35تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء خلف حمد سليمان الجبوري14867
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرسر الدين نزار مالك رشيد التكريتي14868
12الطوزالتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كريم غضنفر موسى الداودي14873
18سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزت محمود جواد حناده البواسود14875
8بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم خلف جدوع خلف القيسي14879
17الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء حسين محمد قاسم -14881
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9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرصباح محمد عويد عليص الصبيحي14882
26سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل جمال الطيف جاسم السامرائي14883
20سامراءكليه العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم صباح نصيف لطيف البازي14884
25بيجياعداديةكاتب  ذكرلؤي عدنان مصطفى طه الجبوري14894
20بيجيالهندسة المدنيةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرانور نخل كردي نايف الجنابي14895
23سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخديجه عبدالفتاح متعب علي السامرائي14900
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون سهيل محمد حسن /14901
40بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين جميل احمد حمادي الجنابي14905
30الضلوعيةكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىرشا رعد عبدهللا حسن السامرائي14906
16تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند خاشع احمد مطلك الناصري14909
30بلداعداديةكاتب  ذكرقيصر حيدر كريم علي العاني14912
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنوران مفيد رشيد خورشيد الجشعمي14913
12الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىبديعه حسين محمد قاسم -14915
14الدجيلكلية التربيه حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مشعان مهدي صالح المشايخي14916
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان نامق سمين داود -14917
22ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرواء حامد ايوب ابراهيم المرابحي14918
21بيجيالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور هيثم خلف هندي الحمداني14919
25بيجيكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد علي خلف سليمان الجبوري14922
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرسبهان عبد كاظم جاعد البياتي14926
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه عادل حسين الطيف البوعباس14927
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمروان ماهر عايد فرحان الجبوري14928
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسهيله نجم الدين عبدهللا علي السامرائي14929
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاية دهش فياض غنوش الحمداني14931
13الدورتربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم مزاحم شهاب احمد مال خليل14932
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد نوري محسن فرحان البياتي14936
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثائر حسين قادر بال14938
16سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراسالم محمد جدوع علوش الفريج14939
13سامراءالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد عيدان رشيد مصطاف البازي14944
17سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرزيد خليل ابراهيم جاسم ال نيسان14946
22سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبة عماد حامد احمد السالوي14947
24سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤيد عبدالرحيم محمد ارزوقي البدري14949
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11الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جهاد فؤاد صالح ..14952
13العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحميد شخير نزال جيجي العزاوي14953
12تكريتاعداديةكاتب  ذكررفعات شويش احمد صالح النعيمي14954
21ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنرجس خالد كامل تركي الجميلي14958
5بيجياالداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عبدالرزاق حسين صالح الجميلي14963
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرايمن محمد حسن جاسم الجبوري14964
32قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن جمعة مرعي شبيب البياتي14966
27العلمالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرحاب سلمان كردي غضب العزاوي14968
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود شخير نزال جيجي العزاوي14971
18تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعثمان طالب غضبان فيصل الخشماني14972
11الطوزالتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل جهاد فؤاد صالح ....14973
29سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء رعد حامد ذياب الطالبي14979
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحارب هالل عبد علي العجيلي14986
20الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرانور ايوب احمد علي الفراجي14987
24بلدكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات طه محمود رحيم المزروعي14988
9تكريتالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال عبدالودود احمد خطاب الزبيدي14991
17تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرالعباس ياسر نوفان فرحان الناصري14992
12الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذياب ثائر نوري خورشيد العبيدي14993
14بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرماجد مظهر سالم نايف الجنابي14994
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحامد شخير نزال جيجي العزاوي14996
12تكريتاخرىدبلوممعلم خامس  ذكربكر طالب غضبان فيصل الخشماني14998
25سامراءكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى حسين علي أحمد البواسود15002
40الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة شكور محمود احمد الحمداني15004
33تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعالء عبدالودود احمد خطاب الزبيدي15007
15تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرطه إسماعيل إبراهيم اللطيف الدوري15009
30سامراءاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد ابراهيم مخلف حسين العباسي15013
29الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىعبير عماد صخر جابر المكدمي15015
22تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفقة طالب غضبان فيصل الخشماني15016
20الطوزالتربية للعلوماالنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثائر نوري خورشيد العبيدي15017
21سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام حسين محمد خلف .15022
13العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرشاكر محمود شخير نزال العزاوي15023
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15سامراءالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد فارس محمود صالح الدراجي15024
15تكريت هندسة تقنيات كهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىصفاء ماجد محمد رشيد البرزنجي15027
20تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاسماء باسل ارحيم مرزوك العلكاوي15028
14تكريتكليه القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى فهد سلطان علي السعدون15030
28الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىآيه جليل حميد حسين البياتي15033
17الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رسول علي عبدهللا البياتي15034
18الدجيلالتربيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسامر عباس حسين علي الخزرجي15036
25الضلوعيةالتربية للعلوم النسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىماريا ظاهر علي عطا الجبوري15037
25تكريتالتربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمة خميس ركاض كردي الجنابي15038
25سامراءكلية التربيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عبدهللا محمد عواد العباسي15039
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسامي خليل حميد مبارك البياتي15040
18قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجوى جمعة مرعي شبيب البياتي15041
11سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء حسين محمد خلف .15042
35الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاطياف مرعي ياسين خضير البو اسود15045
11العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراياد طارق عايد مطر العبيدي15046
11بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء محمد جاسم محمد الجبوري15048
25بيجيكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمروى محمد كامل عبدالعزيز النعيمي15051
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكربالل احمد حجاب عالوي الجنابي15053
11سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحارث حسين محمد خلف 15054٠
13الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سلطان احمد سلطان الجميلي15055
11العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد عبدالرحمن عايد مطر العبيدي15058
7قرى آمرليكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سالم يوسف محمود البياتي15059
10سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فاضل حسن علي النيساني15060
15العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى احمد خطاب حمد الجبوري15064
12الضلوعيةكلية االمام االعظم / سامراء إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى سامي علي حسين الفراجي15065
27الطوزكلية التربية طوزخوماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان غازي حسين مصطفى الداودي15066
14تكريتاخرىدبلومكاتب  أنثىعذراء رزاق جليب جاسم الكناني15067
25الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس عيسى صلبي سعيد الجميلي15071
17بيجيكلية اإلدارة واإلقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبيحة منتصر جاسم محمد البياتي15076
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكريونس ياسين شكوري حسن العباسي15078
14قرى آمرليكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب سالم يوسف محمود البياتي15080
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21تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرندا طالب احمد خليفه الناصري15081
15سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة قصيد عطا هللا ياسين بدراوي15083
26الدور االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  أنثىاساور قاسم ذياب خضر الدوري15084
30تكريتكليه علوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد فكري قدوري امين الدوري15085
30الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوديان جواد مطر سلوم الجبوري15086
18الطوزاعداديةكاتب  ذكرجمعه مصطفى حمه مصطفى -15091
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكريقضان جاسم محمد جاسم الجبوري15092
15قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىازهار سالم يوسف محمود البياتي15093
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى عاصم خلف عبد الجبوري15096
17قرى آمرليكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوح مصطفى خلف اسماعيل البياتي15099
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبدالودود احمد خطاب الزبيدي15103
15العلمكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون محمد عطيه بكر الجبوري15105
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام نجم عبدهللا احمد العبيدي15106
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىايالف عامر عبدالرحمن طه الحديثي15107
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرغازي محمود ندا هجار العبيدي15109
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خالد محمد فرج كريم الداودي15110
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدلپاك صابر كريم توفيق الداودي15111
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم خورشيد رشيد كرم -15114
25الطوزإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد جمعه حماد جوكل البياتي15115
11الدور علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرأبوذر سعد محسن خضر الدوري15116
30تكريتكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرغسان فيصل ياسين يحيى الدوري15118
19بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىشيماء برجس ابراهيم تايه البكاره15119
30تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء فاروق كريم فاضل البياتي15121
24ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي بالسم احمد حمد العبيدي15122
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن احمد فالح احمد السامرائي15125
20بيجياعداديةكاتب  أنثىتماضر مزهر رومي محيميد الجواري15126
24ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعالء بالسم احمد حمد العبيدي15129
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد حمد صالح حمد الجبوري15130
24بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعال احمد حسن احمد الزبيدي15131
10سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح علي لطيف العباسي15132
26العلمكلية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسحر ابراهيم علي معروف االلوسي15133
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21العلمكلية التربية للبنات / قسم علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه غزال صعو صالح العزاوي15134
28الطوزكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوژين رسول عباس محمد -15135
28العلمكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل عداي حميد علي الجبوري15136
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاشم احمود عبيد داود الجميلي15137
8الدوراعداديةكاتب  ذكراألمين سعد محسن خضر الدوري15138
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسون سلمان علي رحيل المفرجي15140
20بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عبد االله علي محمود العباسي15142
15بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىباسمه عايد فهد عبدهللا الجواري15144
15سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى كريم حسين عليوي النيساني15145
35الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم ابراهيم حسن صالح العبيدي15148
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخلف مطر حمد عبدهللا الجعاطة15149
30قرى آمرليكلية التربية / علوم القرآنإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس حسين خماس عزيز البياتي15151
16العلماعداديةكاتب  ذكرأوس غزال صعو صالح العزاوي15152
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكيالس ويس محمد حسين -15154
6العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار جواد خطاب حمد الجبوري15155
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي صالح علي لطيف العباسي15156
25العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد صالح عناز عثمان الجميلي15159
7الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضر عبد محمد الجميلي15160
30تكريتعلوم القرآناخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حذيفة محمد علي االلوسي15162
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين مطر عادي العزاوي15166
15قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح طه حميد عبد هللا البياتي15167
24سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد رشيد حميد غضبان الدراجي15171
19االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق كامل صعب علي اطعيمه15172
28سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف بدر حسن عباس السامرائي15173
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس ماجد عبد حسن النيساني15174
25تكريتكلية تربية بناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء معدل فالح سمير السعدون15175
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء جليل طلب علي العبيدي15177
22الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثائر كعيد لفته مسير الطريمشاوي15178
20الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب احمد ابراهيم حسين الجبوري15179
27تكريتكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة حذيفة محمد علي االلوسي15182
13بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرراغب عبدهللا فارس حسن الجبوري15183
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7الشرقاطالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر خضر عبد محمد الجميلي15184
16الطوزاصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف حسين محمود والي البياتي15185
15بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىماري حمد عالوي جارهللا الجواري15186
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربهاء محمود علي فرحان الشعبان15187
19العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنمير جواد خطاب حمد الجبوري15188
21الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعطيه خلف حسين احمد الجبوري15189
15الدوركلية التربة للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى يوسف حسن سلمان الطربولي15190
25قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عاصي عباس رضا البياتي15192
27الطوزكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماردين حسين محمد خورشيد -15193
18تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشيرين حميد يوسف طالب الزينه15195
30تكريتكلية تربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور معاد كامل شعبان العاني15196
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهريم نوزاد عزيز عبدالكريم الداودي15201
15الطوزالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب حسن موسى حسين .15202
25سامراءكلية اإلمام األعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاظم عبدالمنعم حسن عباس15203
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها حذيفة محمد علي االلوسي15206
20العلماخرىدبلومكاتب  ذكراحمد محمد خلف جمعة الجبوري15207
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالباسط بدري خلف حسن العاصي15210
25بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرضياء محمد ضاحي بكر الجنابي15211
28الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىدريا حميد عباس عزيز -15213
40سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين برع جاسم محمد السالوي15216
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى شمس الدين عبود صالح السامرائي15218
6الدوراالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عبد الجبار عبد الكريم مركز لدوري15221
14العلماعداديةكاتب  ذكرمروان علي خلف صالح الجبوري15222
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد ناجح محمد حسناوي الحمداني15223
5قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد صالح نوري حسين البياتي15224
30قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن حاكم جمعه خلف البياتي15225
25تكريتالتربية للبناتاجتماعياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىرقية يحيى ابراهيم علي التكريتي15226
25الضلوعيةالتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود مخلف صالح حمد العبيدي15227
15الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرذاكر علي حسين خلف الجبوري15229
17بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمد ضاحي بكر الجنابي15230
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي رشيد محمد حسن عبيدي15231
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17بيجياعداديةكاتب  ذكرامجد حمود احمد درباز البجاري15232
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمشتاق عواد خضر صالح المجمعي15234
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين سعيد زكم الخنجر الحشماوي15235
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكررياض لقمان حمد محمد دراجي15236
11بلدكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد سالم حبيب اسماعيل العباسي15239
12الشرقاطالعوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسام محمد جاسم محمد الجبوري15241
17الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر محمد بالش بشو طريمشاوي15242
15بلداعداديةكاتب  ذكراسامه عبد الحسين علي خليل ونس15243
15يثربكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عدنان احمد حسين المزروعي15244
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمثنى محمود اسود شريح الطرازي15246
12الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغريبه صالح محمد صالح الداودي15247
29بلد كلية التربية للبناتعلم النفسماجستيرمدرس ثالث  ذكرليث عطا هللا علي خلف العزاوي15248
7تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي محمد هاشم غني الصميدعي15253
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمود عواد عثمان سعد الجبوري15255
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عمر علي صالح البومهدي15256
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكررياض علي حسن خلف السالوي15257
12الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىريم مهدي خلف درويش الجبوري15258
20تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس غالب محجوب ظاهر العجيلي15260
17الطوزكلية التربية طوز خورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة محمد حميد حسين البياتي15261
20االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء تركي مجيد علي المجمعي15262
18يثربعلوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدان بشير محمد يونس الجنابي15263
20سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاتن عدنان طه حسين العباسي15265
17الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراياد عماد هداش محمد الجبوري15267
16تكريتكلية القلم الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررشيد حميد بدر عبد البدري15268
8الدجيلتربية رياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حميد عبود زيدان المكدمي15273
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعادلة خليل ابراهيم صالح البشير15274
25قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشهاب احمد حسن شريف البياتي15275
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنورهان ابراهيم عيسى علي الكمراوي15279
20بيجي0إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسماهر عادل محمد صالح الجنابي15280
18تكريتكلية التربية للعلوم التربوية والنفسية إنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىضمياء علي حميد كجوان الكراعي15282
10تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد شهاب احمد امين العجيلي15283
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20سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي علي فرحان حسين البدراوي15284
3االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر عبد الصاحب عطية حمد شايع15285
6الطوزالتربية البدنية والعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور حسين محمد عبداللة كلى15286
30الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عواد قاسم محمد البياتي15287
35الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبرسن اركان حميد محمد ال يوجد15289
15العلمالتربية االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد حميد مهيدي صالح العبيدي15291
13الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره لطيف ابراهيم نصيف البياتي15292
8الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعمر عبد احمد حميد الجبوري15294
24الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء حمدان محمود سيد الشمري15295
20بيجيكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية حاجم سلطان خلف الجبوري15296
20الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىابتسام جاسم محمد عبود الدوري15297
20الضلوعيةكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح اديب شاكر حمود البقال15298
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبان مجيد عناد محمد العزاوي15299
17الدوراالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد علي مظفر توفيق الدوري15300
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمروان يونس حمد مهدي البوهادي15301
15سامراءاعداديةكاتب  ذكراوس حامد حسن بخيت العباسي15306
11الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى ناجي علي احمد المفرجي15307
25الشرقاطاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم خلف حمود حسين الجبوري15309
20تكريت كلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطارق كريم مطر صالح العجيلي15310
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحسن علي محمد طعمه القيسي15313
20سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم نظير خلف حسين السامرائي15314
15االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد حمدي كاظم محمود المجمعي15316
7سامراءاعداديةكاتب  ذكررميض عمر علي صالح البومهدي15317
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى نجاح رحيم طه العمرطي15319
25الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر علي جاسم محمد الفراجي15320
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان سالم طه عمر المعماري15321
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد صالح فرحان حمود الجبوري15322
22العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىربى اياد صالح محمد الجبوري15325
12الطوزكلية التربية طوز خورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده محمد حميد حسين البياتي15326
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكراحسان علي جمعه علي العكيدي15328
23تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير عصام جمال عبدهللا البياتي15330
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8العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد مزبان عدوان العزاوي15331
30يثربالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد لطيف فزع محمد الحشماوي15338
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرهيثم عماد هداش محمد الجبوري15342
6الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه ياسين طه حسون الحمداني15344
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرخالد حاتم علي محيميد النيساني15345
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبدالقادر علي خلف البياتي15346
20يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدليه جواد خلف حمد المزروعي15347
20الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوديان علي سليمان حميد الجبوري15348
21سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح عبدالقادر عطاهللا عبد العباسي15350
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان علي محمد طعمه القيسي15351
6الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشيفان قاسم محمد محمود الداودي15352
29العلماعداديةكاتب  أنثىاروى قصي خلف حمد الظفيري15356
29بيجيكلية النفط والغازاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد قاسم اسماعيل ابراهيم الحديثي15358
25الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شكر محمد أسعد الدوري15359
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمروان صالح فرحان حمود الجبوري15360
18الطوزكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشهالء صفر احمد سعدون الداودي15361
6سامراءكليه التربيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج عيسى لفته علي البواسود15362
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرثامر شعبان حميد بتور السبعاوي15363
10الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزياد ابراهيم عالوي حسن الفراجي15364
30بيجيمعهد التقني الحويجةإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىبشرى محمود احمد ظاهر الجميلي15365
30الشرقاطنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرانمار ابراهيم حميد حمد الصوفي15366
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكريوسف خضر شعيب شايع الجبوري15367
26تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي عبد متعب صلفيج العياده15368
0الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالمعز عبداالمير حمد حسن البياتي15370
23الدوركلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد زركان سلطان عزر الطريمشاوي15371
21الطوزكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عبدالكريم داود سليم البياتي15372
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقحطان ابراهيم احمد عميري اللهيبي15373
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسين احمد خليفه حبيتر الفراجي15374
20العلمكلية تربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرند اياد صالح محمد الجبوري15375
22الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرغانم هندي حسين احمد اللهيبي15376
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور نجاح رحيم طه العمرطي15377
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15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود هليه محمد حسين الجبوري15378
19العلماعداديةكاتب  أنثىهبه ذياب صالح حمد الجبوري15379
22سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق يونس حمد مهدي البوهادي15380
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمهند صادق مرهون حسين الحرباوي15381
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكروسام احمد محمود عبيد اعذيه15388
29ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد جهاد مجبل حسن العبيدي15390
22سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر عطية عبد حسين البو بدري15391
17الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاحالم عواد عبيد حسن برزنجي15392
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى علي هادي احمد المليسي15395
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىفريده مضعن خلف حسين الجنابي15396
25بلدكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمد عبد سلمان الحشماوي15398
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغيداء حازم عبد الرزاق مهدي السامرائي15399
16الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغاليه احمد عيسى حسن الجبوري15400
11سامراءابتدائيةحرفي  ذكرصباح محمود حسين مهدي الدراجي15401
17بلد كلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سعدون احمد علوان العزاوي15402
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررائد حمد عبيد حمادة المشهداني15403
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر حسين جاسم رشيد البياتي15404
17تكريت العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صالح جاسم محمد العجيلي15408
5الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرايمن رشاد حسن محمد الزبيدي15409
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمروان صالح عبدهللا مضحي الدوري15410
34الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود مهدي محمود كاظم البياتي15412
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزوزان حسين حمد محمد الجبوري15413
15سامراءكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم ياسين هادي فرحان السامرائي15414
34سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسعاد حاتم ثاير شالل العباسي15417
15سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى خالد ياسين علوان النيساني15418
18الضلوعيةكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام مولود حميد صالح الجواري15420
25العلماعداديةكاتب  أنثىنور فاروق خلف عبد الجبوري15422
22الدوركلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور العيون غسان شامل محمد الدوري15423
15سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه حامد حسن بخيت العباسي15424
23قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرزهير عباس محمد عبدهللا البياتي15426
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي احمد نايف نجم الجبوري15428



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

25يثرباجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهادي حسن احمد علي االحبابي15429
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح احسان صادق حسن قنبر15430
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد جبار رشيد عباس النعيمي15431
23الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي شكور احمد سعيد الداودي15432
20سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى صفاء نجم عبد هللا الدلوش15434
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصار حسين علي هزاع الطائي15435
12بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفالح فاضل حسين جاسم الخزرجي15437
17بلداعداديةكاتب  ذكرعلي حسين علي مهدي الشمري15438
27الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرانور دعبول خلف عميري اللهيبي15440
25الدجيلكلية التربية العلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مهدي صالح حبيب السماك15441
20يثربكلية التربيهحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق عبدالرزاق جميل دخيل ال شمخي15442
30بيجياعداديةكاتب  ذكرعالء ذياب محمد محيميد الجبوري15443
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكروفيق سهيل نجم عبدهللا األلوسي15444
15بيجيكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور شريف عبد خلف الجنابي15445
17الدورتربيه للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ثائر عكاب سحاب الدوري15449
21سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند علي هادي احمد المليسي15451
6بيجياعداديةكاتب  أنثىاالء ابراهيم عايد فنخ الجبوري15452
25الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالكريم ياسين عابد محمد الجبوري15453
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعمار خميس رجه عبيد الجبوري15454
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىدوسه حسن طعمه شاهر العيساوي15455
18سامراءكليه التربيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خالد احمد علوان االسودي15457
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرانمار محمد علي احمد الجبوري15458
26الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد هيالن محمود فاضل الجبوري15459
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراركان حمد عبيد حمادة المشهداني15463
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الغفور عبد نجم عبدهللا الحمداني15465
15بلدثالث متوسطحارس اول  ذكربارق خالد حكمه مخلف العزاوي15467
33تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس سيف الدين صالح محمد الصميدعي15469
29الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران صالح يوسف صالح البياتي15470
35الدورالتربية للعلوم الصرفةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا حسن طه علو الدوري15471
19العلماعداديةكاتب  ذكرشريف نايف طه خنفر العجيلي15472
14بلدكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عدنان عطوان شكر المندالوي15473
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35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكفاح عطيه عبد حسين البوبدري15474
10بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرابوبكر واثق احمد كتاب القيسي15476
12سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسعاد فرحان عكله حبيب البازي15477
6الدورالتربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد يونس خلف رحيم الدوري15478
11الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد عبدهللا دولت طلب الجبوري15480
7سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عماد كامل حسين السامرائي15481
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد علي ابراهيم ازكير الدليمي15482
10الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعالء نعمان ابراهيم حسين الفراجي15483
17الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرچومان انور هدايت محمد الكلي15484
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ مظر كامل حمودي السامرائي15486
22سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلطيفه زياد مهدي نصيف السرحان15488
3قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرحيدر صباح نوري حسين البياتي15489
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد خلف علي محمد الجبوري15490
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس قاسم خليل ابراهيم البياتي15491
22الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد حسن قدوري -15494
12الدوراآلداببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم خليل عبد الفهداوي15495
23الطوزكلية التربية / علوم قرآنإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربراء احمد متعب عواد البياتي15496
5قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد عيدان خلف علي البياتي15498
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر شمس الدين عبود صالح السامرائي15499
20بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوالء واثق فهد عبدالكريم الحيالي15502
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرعبد الخالق جاسم متعب حسن البياتي15505
25الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرنايف نعمان نايف ابراهيم الخزرجي15506
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد صفاء جاسم محمد العبيدي15508
22سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد وليد اكرم احمد السامرائي15509
26الشرقاطالزراعة والغاباتاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكروليد خالد حسين مندال الجبوري15510
35الطوزاعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمود احمد محمد البياتي15512
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء طالب حواس عويد العبيدي15513
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرغسان صالح عبدهللا مضحي الدوري15514
20سامراءقسم تربية سامارءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه عيسى داود حسن البازي15516
30بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدموع عبد الزهره مزيد مهدي المهدي15518
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشذى علي هادي احمد /15519
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30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكررياض ضياء خطاب يوسف الرفاعي15521
11الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد مجيد حميد ابراهيم البياتي15522
34سامراءكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره مجيد جمعه مجيد االبليبل15524
9بلدكلية التربية للعلوم الصرف فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غانم طه عباس الحنضل15525
20الدجيلكلية التربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامجد ماهر مزهر عبيد الدجيلي15526
25تكريتالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء عبدالرحيم سلطان حسين البندر15527
11بيجيكلية التربيه للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران حسين كردي محاسن المجمعي15531
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح صباح احمد علي البياتي15532
16الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد علي خضير نجم الرملي15533
16سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن وليد اكرم احمد السامرائي15534
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنصر حمد عبيد حمادة المشهداني15536
19االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء رسول محمد ناجي اغضيب15538
20سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان صالح خلف زيدان15540
17قرى آمرليالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد خلف حبيب محمد البياتي15541
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركوان حميد جاسم احمد الدوري15543
20الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرجبار عبدهللا بلوز حمد الخزرجي15545
15بلداعداديةكاتب  ذكرمهند علي عبد الهادي محمد الحيدري15549
25الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر فاروق ذياب ابراهيم العزاوي15551
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوري ادريس نجم عبدل الداودي15553
6العلماعداديةكاتب  ذكربارق محل مزبان حمد الطائي15554
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرواثق اليق ابراهيم محمد الدوري15555
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسماء صالح محي ياسين الجبوري15556
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجرجيس صالح احمد علوان شاماني15559
20يثربالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد نهاد مسلم حسين التميمي15561
23تكريتاعداديةكاتب  ذكرعامر ماجد حمود احمد العجيلي15562
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرحيدر عبد خلف احمد الجبوري15564
10بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر عبدهللا احمد خلف القيسي15565
23سامراءكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام خليل ابراهيم حمد العيساوي15566
22الدجيلالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن اثير صالح جابر الجبوري15567
24الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن خلف محمد حمد الجبوري15570
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء ارشد حسين عباس العبيدي15571
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20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعثمان محمد علي حسن العاصي15573
20بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند عبد الكريم عطا كاظم العبادي15575
8الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاالء حميد عبدهللا عكيل الدليمي15576
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجرجيس محمد حسين جاسم الجبوري15577
24الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمزحم هاشم مزحم عبيد الخزرجي15578
19سامراءكلية التربية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين حماد صالح منصور العيساوي15580
11سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمد ابراهيم محمود البدري15581
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف موفق حسن عباس ده ده15582
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرفؤاد عواد درويش خلف الجبوري15587
27سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر علي هادي احمد المليسي15588
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد احمد محمود صالح العنكود15591
12الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياب محمد عبود صبحي الخزرجي15592
19بلدالتربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر كفاح حسين حسن الزبيدي15593
30الضلوعيةرياضياتدبلومكاتب  ذكرنشوان خلف سعود خلف الجبوري15595
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء صالح محي ياسين الجبوري15596
7ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاسيل زيدان معروف لفتة الجنابي15600
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد فاضل احمد طعمة الجبوري15602
20يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرنزار جارهللا صالح محمد األحبابي15603
17سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسماجستيرمدرس ثالث  ذكراوس سمير قادر حبيب العالوي15604
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوالء جاسم جميل حسن عزاوي15606
23سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى روكان حميد خلف السامرائي15607
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرطالل محمود صالح علي العباسي15608
17يثرباالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصلح عبد مصلح حسين الحشماوي15610
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد غيدان المياحي15611
21الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف شريف ذياب عالوي الجميلي15612
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيباك جمعه جبار محمد الداودي15615
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر محمد ابراهيم محمود البدري15619
23الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد فرحان ناصر سلمان الدوري15621
32الضلوعيةجامعة بونا / الهند إنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكربارق جاسم صالح معجون الجبوري15622
18سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىخمائل احمد حسين علوان السامرائي15623
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىساره ثاير مناور حسان العزاوي15626
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20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرموسى خلف احمد خلف الجبوري15627
24الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول حسن جعفر سعدهللا الدامرجي15628
18الدجيلاعداديةكاتب  ذكررسول سلطان خزعل نزال الخزرجي15629
13بيجياعداديةكاتب  ذكررقيب سعيد حسين محمد القيسي15631
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هيثم مجول جمعه /15633
30سامراءكلية التربية / سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عطيه عبد حسين البوبدري15635
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخديجه حماده خليل علي الجبوري15636
10تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهدالدين نزار مالك رشيد التكريتي15638
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار عادي صالح ظاهر المزروعي15639
10الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسان صالح عبدهللا مضحي الدوري15641
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل مزبان عدوان عناد العزاوي15643
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد جمعة حسين موسى الجبوري15644
16الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر روكان احمد فدعم البياتي15646
7الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم احمد حمدوش المفرجي15647
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرليث رسول محمد ناجي اغضيب15648
18الضلوعيةالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء علي محمد رضيمه الفراجي15649
15العلمكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد زيد توفيق فرحان الدهمشي15650
22تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهارون رشيد صالح حميد العجيلي15652
20الشرقاطكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرابراهيم خلف ابراهيم عبدالمجيد الجبوري15653
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرعباس احمد ابراهيم محمود البومهدي15655
27تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا سالم حزام علي التكريتي15656
17سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاديه مرتضى جميل عبد العباسي15658
21الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد عبدالمجيد حسين عبد الجبوري15659
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد مسرهد احميد خلف -15664
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام سالم شهاب احمد البياتي15665
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى خليل ابراهيم عباس السامرائي15668
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد عبد فاضل علي الجبوري15669
21بيجيكلية العلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالقادر وائل رشيد صالح الحمداني15671
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها خميس كامل صالح الدليمي15673
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود مجيد عبدهللا ماجد الجبوري15674
6االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال شحاذه علي الطيف المجمعي15677
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9بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي محمد ابراهيم مهدي القيسي15679
11بلدكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن صباح حبيتر خضير العويسي15680
9الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعلي عادل جاسم مجيد الخزرجي15681
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخالد حسن كردي احمد الجبوري15682
22بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس اعبيد محمد بكر القيسي15685
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربراء رعد عزيز صبح الحمداني15686
20سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف الدين فالح حسن عبد البازي15688
14تكريتاعداديةكاتب  ذكرمهند بخيت احمد محمود العنكود15690
30الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهبة زيد حميد حسن السامرائي15691
21الشرقاطكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب سعد عسل محمود الجبوري15692
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحمن خليل ابراهيم حسين الجبوري15693
5يثربثالث متوسطحارس اول  ذكرياسر بهجت ابراهيم علي الحبابي15696
15الشرقاط كليه التربيه للعلوم االنسانيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير غانم علي احمد الجبوري15698
12بلدالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ابراهيم صالح درويش الدراجي15699
20الدجيلكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء فليح حسن علوان الدليمي15700
5بلدثالث متوسطحارس اول  أنثىدنيا ابراهيم عبد الزهره جاسم العبيدي15701
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىديالن يوسف عمر قمبر15702
10الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكراراز ياور علي شاوان -15704
28الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمد عداد عطية الجذله15705
21بلداالداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه احمد صالح جاسم حشماوى15708
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفالح يونس وهاب محمود /15711
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمود جاسم محمد القيسي15714
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىخوله ذنون يونس علي الحديدي15715
28العلمكلية االداب / قسم التاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات خليل ابراهيم سلمان البدراني15716
10سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرابراهيم نوري محمد جواد العاصي15717
15الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عبدالخالق ابراهيم عبدهللا الجبوري15720
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد اسماعيل ابراهيم محمد الجبوري15723
27الضلوعيةكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر ثاير منار حسان العزاوي15724
40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررشا صالح نواف مطلق الجواري15726
12بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد مدلول خضير عباس العويسي15728
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان قحطان خلف عبد الحديثي15729
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35بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنور خالد ابراهيم محمد السامرائي15731
28الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعفاف جاسم محمد غيدان المياحي15733
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح حسين صالح حسين الجبوري15735
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا دعبول خلف عميري اللهيبي15740
25سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميمه حسن ابراهيم صالح الرحماني15742
40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىروئ حمدان خضير جدوع العيساوي15743
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح جاسم محمد حسين الجبوري15745
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكردحام سالم شهاب احمد البياتي15746
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان صالح مهدي عبدالرحمن البدري15747
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامجد جارهللا صالح محمد االحبابي15748
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالرزاق ابراهيم فاضل مهدي الدوري15749
17قرى آمرليالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عصام فليح حسن البياتي15750
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىهيفاء حسين محمد علي البياتي15751
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرگوران حبيب عجيب عباس الداودي15752
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرضياء عزيز عبد الغني علي البغدادي15754
20الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ نجيب ماهر محمد الشمري15755
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعلي زيدان حميد عبدهللا البياتي15756
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبتول حازم عبود طه البدري15758
28الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا سعيد حميد يوسف -15759
10العلمثالث متوسطحرفي اول  أنثىندى متعب عزاوي صالح جبوري15761
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى محمد حمد حسين الجبوري15762
30بيجيكلية التربيه قسم التاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمشارق قاسم عباس كاظم الشمري15763
12الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىفيان عزيز حسن فتاح -15764
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكررعد محمد اعوج اعمير الجميلي15768
13تكريتالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران بهجت ياسين شبيب العزاوي15770
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعطية حسن محمد اطحير الجبوري15772
8قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله محمد محمود خليل امرلي15773
20بلدكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق صفاء عبد هللا زغيت الفراجي15774
6بلدتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصة عمر عبدالكريم حسين الفراجي15775
28تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى كاظم ماهر حياوي التكريتي15776
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرجمعة احمد شرار حسين الجبوري15779
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26سامراءكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء ايوب مهدي علي ادغير15780
27الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعامر عبدالسميع عطيه علي الجميلي15782
7الدوراعداديةكاتب  ذكرسرمد نوري فيحان محمود الدوري15784
7سامراءكلية التربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان ردمان جاسم محمد15786
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة قحطان رحيم وهيب السامرائي15787
16الدجيلالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك ليث عبد هللا محمد الخزرجي15789
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبدالسالم علي كريم الدوري15791
13االسحاقيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن احمد نصيف جاسم المجمعي15795
25تكريت كلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين صالح حسن محمود النعيمي15798
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنرجس ثامر مصطفى احمد /15799
16الضلوعيةكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىلمى عباس حسين عطيه العبيدي15800
10بلدالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم ابراهيم صالح درويش الدراجي15801
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعالء حامد خالد رزوقي السامرائي15803
31سامراءكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحذيفه ارحيم علوان جباره العباسي15805
40بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرلواء عبد علي حسين فليفل العبيدي15807
25الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى شريف ذياب عالوي الجميلي15809
25بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار يونس عذاب صبح الجنابى15810
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرحسين حبيب ابراهيم امين خزرجي15811
23االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيمة خالد فهد علي شايع15817
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكررسل طريف طالع جابر النعيمي15820
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمي حامد عبد حمد الدوري15826
15سامراءتربية سامراء علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهاب حازم محمد سمير السامرائي15827
15الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء عبد العزيز عسل محمود الجبوري15828
17الدوراالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عطيه مخلف بيدو الوهب15829
10الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد عبدالسالم علي كريم الدوري15831
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرباب محمد علوان مهدي الزبيدي15833
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد قتيبه حميد جاسم الدوري15835
13العلمكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة نعمة عبدالكريم محيميد الجبوري15836
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررافده خلف احمد عيسى الجواري15838
6الدوركلية الهندسة المدنيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكريحيى خميس ضاري محمود الدوري15841
7االسحاقياخرىدبلومكاتب  أنثىهجران دلي حمزه مونس اغضيب15844
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6قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار حيدر خليل احمد البياتي15847
20الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور هيالن خضير عباس التميمي15849
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكراياد عياش محيسن علي العكيدي15851
8الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد علي صالح دوش الجبوري15855
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد فرحان قاسم محمد الصميدعي15858
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عدنان اسماعيل عبدهللا القيسي15859
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب خلف مصلح خريسان البوهادي15860
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرصفوك خميس جدوع حماد الجبوري15861
27الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىامل علي حاتم مهدي المرسومي15862
18سامراءكلية التربية للبناتاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس رجا محمد عواد العباسي15867
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحميد سعد صالح عبدهللا الجبوري15868
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه عبد المنعم رمضان طه الهاشمي15870
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسر عبدالحكيم مصلح علي الجميلي15875
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعالء حسن احمد خضر الجبوري15877
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين احمد عبد مخلف اسودي15878
6سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثائر علي طارق خضير الجميلي15879
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام عبدالكريم محمد عواد الرهاوي15880
35سامراءاعداديةكاتب  أنثىربيعه جبار صالح عبود القرغولي15884
9بلداعداديةكاتب  ذكراحمد مسلم ابراهيم كاظم المكدمي15885
24قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر هادي امين جاسم الجواري15888
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعفاف راضي ياسين شالل الجيالوي15890
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعواد عبدهللا عواد ياسين -15891
15تكريتالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه هاشم شاكر محمود الناصري15893
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرزياد يوسف حميد خليل البياتي15895
20الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى عباس قادر محمد جايرلي15896
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالستار جاسم محمد امين االحبابي15897
20الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى مصطفى احمد محمد الدوري15898
18الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمرو عاصي نصيف جاسم الجبوري15900
17تكريتكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب عبدهللا غدير حسن العيساوي15901
25الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام عمر خطاب سليمان المرسومي15902
6بيجيكلية الهندسة /قسم الميكانيكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرالحسين علي محمد الطيف الجبوري15903
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20بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعال ضياء محمود مجيد العبادي15905
22بيجياعداديةكاتب  أنثىأجمل حسن محمد جاسم الجبوري15907
15يثربثالث متوسطحارس اول  ذكراثير محمد عوده خلف الحشماوي15909
7االسحاقياخرىدبلومكاتب  أنثىهدى فوزي سردي محاسن طرفه15910
29الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل خليل حمد سالم الجبوري15911
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عدنان احمد عبدهللا الجبوري15913
20بيجيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىافراح واثق فهد عبدالكريم الحيالي15915
7بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود هاشم دحام مهدي المشهداني15916
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرماهر عبدالحكيم مصلح علي الجميلي15919
13الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء هاشم رشيد صبحي الجبوري15921
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسرور محمد محمود عزاوي الجبوري15922
30يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرغزوان يحيى حسين علي حبابي15923
14تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها هاشم شاكر محمود الناصري15924
30الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء جودي زعيان احمد الدوري15928
25تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىايناس محمد علي حسن الهاشمي15929
10تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهذيل عياش دحام سمير الخشماني15930
22الطوزالتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى محمد قادر رضا البياتي15932
10بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان راضي ياسين شالل الجيالوي15936
25بلدتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال قاسم عيسى علي الكمراوي15937
26بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال حامد سلطان خلف الجنابي15939
21سامراءكلية األدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ليث عبدالعزيز كاظم السامرائي15940
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالعزيز زايد عزيز حويش الجبوري15943
19سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريا نايف عبود سلمان البونيسان15944
12الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عبدهللا عواد ياسين -15945
6بيجيكلية الهندسة/قسم الميكانيكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد جاسم فارس دخيل الجبوري15946
24سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند علي طارق خضير الجميلي15948
11الدوركلية الهندسهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد ناطق عزت لطيف الدوري15949
11الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير غانم عبدالحي محمود الجبوري15950
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هاشم شاكر محمود الناصري15951
23سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد دحام حبيب محمود /15952
38بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمريم جاسم طارق اسماعيل البياتي15953
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15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمود سلمان محمود حسين النيساني15954
6العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم ممدوح خباز مخاف العزاوي15957
30الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة عباس قادر محمد جاير15958
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررحيم حميد عبد هللا احمد المراسمه15961
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرنزهان طايس شعبان طعمه القيسي15962
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا عدنان شاكر محمد الحديثي15963
20سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب علي حسين حبيب الكنعاني15964
25بيجيكليه التربيه للعلوم االنسانيهاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثريا علي حسن عبدهللا الجنابي15968
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفاروق محب الدين ياسين ابراهيم العباسي15969
18تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه مثنى محمد جمعة الحديثي15971
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالجبار ابراهيم عبيد حمد الجبوري15976
21الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد سليم عبد عبدهللا الجبوري15978
20تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سعدي يونس محمد /15981
26سامراءكلية األدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغصون مدهللا رشيد صالح15982
25بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم هادي عبدالكريم مهدي العبيدي15983
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحازم حميد محمد حمد ـــــ15986
5بيجيكلية الهندسة/قسم الميكانيكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمنهل قاسم خميس نخيالن الجبوري15987
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررافع جاسم عبدهللا احمد الجبوري15992
18الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاسم محمد عبد الجبوري15995
25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزينة عدنان شاكر محمد الحديثي15997
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمر خطاب محمد احمد الجبوري15998
33تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح مهدي صالح علي الدليمي15999
11الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسر صالح علو جاسم الزبيدي16000
23الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد تركي فليح محداة الشمري16001
16سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره خليل محمود عبدهللا الجبوري16002
13سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالجبار ناصر محمد الخابور16004
27الطوزاعداديةكاتب  أنثىشدى ناظم قاسم محمد الموسوي16005
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرسيف سعد راضي عزيز الخشماني16006
24الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر يوكسل محمد سمين البياتي16009
12تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا احمد ذياب احمد الدهمشي16010
18الدورالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيسى احمد غفور الدوري16012
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31سامراءكلية النربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى جميل مزعل جاسم المنحدر16014
15الضلوعيةكلية المأمون الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرواثق حمود حميد صالح الجبوري16015
28بيجيالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسعد متعب وسمي تمران الشودحي16018
25ديوان المديريةالقانون والعلوم السياسية قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرايوب ماهر احمد مهدي البياتي16019
30االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراقبال نايل محمد صالح المشايخي16020
11بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالهادي كامل مهدي الطائي16023
15بيجيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء احسان اسماعيل يحيى العزاوي16025
13تكريتكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرحسان صبيح حسان نجم الحتاوي16028
12االسحاقيكليه التربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد محمد مضحي اعذيه16029
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتاج الدين ليث عبدالعزيز كاظم السامرائي16030
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرصفاء علي رمضان حسن الجبوري16031
30بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين رفعت مهدي قدوري الثويني16032
11بيجيقسم اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس خضير شعبان صالح الجوعاني16033
30بيجيكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا حسن حريز حمادي الصميدعي16034
16سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضمياء عبد نصيف محمد الجواري16036
16الشرقاطالهندسة المدنيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىأيه خضر عبد محمد الجميلي16037
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد المجيد ابراهيم محمد طعمه القيسي16038
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى جمال حسن خلف العيساوي16040
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرطالل صالح خليل عبدالرحمن الدوري16041
6الطوزاالداب  تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام خضير عباس جاعد البياتي16042
7الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسعد احميد نمير حسن الوهب16043
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد عبد الكريم عطا كاظم العبادي16044
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عدنان عبدالعزيز صالح الجبوري16045
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام حاتم محمود عبدالمولى العباسي16046
35تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء سعد احمد محمد /16047
11الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدرياه نوري احمد محمد العنبكي16049
13بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدهللا ثابت محمد احمد الصميدعي16050
35الدورالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب رائد ياسين شهاب الدوري16052
10سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه محمد عبود طه البدري16053
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى صبيح حسان نجم الحنتاوي16055
20الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء ضياء عبدالحي يونس السراج16057
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10الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى سعد عمر علي كاهيه16058
25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحاتم مزبان عبيد حنظل العجيلي16062
9االسحاقيكليه التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتكليف احمد محمد مضحي اعذيه16063
5بلدثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعلي عبد الحليم خلف مهدي المزروعي16064
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىايناس عبد الجبار ياسين صالح الطرودي16065
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان احمد علوان محمد السامرائي16066
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي حسام علي صالح السامرائي16071
25بيجياعداديةكاتب  ذكررعد محمد محسن حمد الجنابي16072
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشواق حامد حسين داود الفراجي16073
7تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىابهى حماد خليل ابراهيم الحبوس16075
13سامراءكلية التربية الدراسات الصباحية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى كريم محمد حميد المليسي16076
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخالد ابراهيم حمد حديد اللهيبي16077
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىوئام هاشم عطيه علوان البوعباس16078
18سامراءكلية االمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده محمد حسون عبدهللا اسودي16079
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغادة غانم عبد اللطيف محمود الدراجي16081
15سامراءالتربية سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمأرب احمد شوكت مجبل العباسي16083
29الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس طه ياسين زهو الدوري16085
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزمن عصام محمد جاسم السامرائي16086
15سامراءكلية تربية بناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور عبد الكريم مجيد لطيف السامرائي16087
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي صالح مهدي محمود المجمعي16088
15الشرقاطالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد هللا فوزي يوسف مخلف االيادي16089
5بلدكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسين علي عبد الرزاق علي الريس16091
10الدورالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء شمسي محمد حسن الدوري16093
6الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعامر كاظم حسن سعيد الزبيدي16094
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسيف رعد فرحان روضان الجبوري16095
30الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد حميد صالح خلف العباسي16096
12االسحاقيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمد مهدي عزيز المجمعي16097
10بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعدنان عبدالعزيز صالح خلف الجبوري16098
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربراء حسين كردي خميس المجمعي16099
30الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيفر هاشم اكبر محمد بيرقدار16100
28الدجيلالتربية االساسية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ضياء محمد حسين الزبيدي16105
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25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء ياس صالح غريب شايع16106
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمود محمد احمد عبدالحي الجبوري16107
25تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد سعيد الدليمي16108
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرئام طارق فرج عباس الجبوري16109
8تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا احمد طاهر حسن الناصري16110
16تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنبأ عادل جدعان لهمود الرهيوي16112
23سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عبد نصيف محمد الجواري16113
30بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحصه حسون عفات دليان العباده16114
21الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عرفان ولي علي ال يوجد16115
11بيجيكلية التربيه للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء صباح ناصر حسين الجواري16116
7بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفضاء بيان اسماعيل يحيى العزاوي16117
17تكريتاعداديةكاتب  ذكروسام الزم مزبان عبيد العجيلي16118
10تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء عدنان انور خورشيد العبيدي16119
16الدورالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف سامي احمد زهو الدوري16120
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم محمد حبيب محمد النيساني16121
11بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مرشد عبدهللا خلف الجميلي16123
12الدجيلفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي كاظم حسين كاظم المرسومي16125
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل عبدهللا الطيف امين الدوري16128
27الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعذراء خلف حمد جخدم الجميلي16130
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه احمد رجب عبد الجواري16133
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكواكب سعدالدين احمد محمد البياتي16135
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد احمد يوسف عمر الجبوري16137
20تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل صالح مهدي صالح الصميدعي16138
30الدوركلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق مهدي فاضل كاظم الدوري16141
22بلدالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير فرحان محمود شهاب الحشماوي16143
23تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجا محمد عبدالحميد شاكر التكريتي16146
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوداد حسن مهدي عبد /16147
15الطوزكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد طالب علي حسين العبادي16148
36سامراءكلية االمام االعضمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه اشرف كامل صالح السامرائي16149
1الدجيلثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمدمهدي احمد حسين علي الموسوي16150
11تكريتكلية تربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل عدنان خليل ابراهيم البياتي16151
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7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر عبد الكريم بدع مهدي الرحماني16155
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىوديان رياض جمال نصيف االسودي16157
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود جمال خليل جاسم الحديثي16158
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرغزوان سليمان حردان عليان الفراجي16160
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر خالد عائد مشلح الشمري16163
20الدورالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه سعد هادي ابراهيم الجبوري16165
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمروة عدنان عبد هللا رجا التكريتي16166
10الشرقاطالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمرجانة فوزي يوسف مخلف االيادي16167
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هادي فيصل جمعه البياتي16168
25سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد كامل وهيب محمد العباسي16169
18الدوراعداديةكاتب  ذكرسيف سعد الطيف سعيد الدوري16170
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحفصه عباس فتحي يوسف الدوري16172
5الطوزابتدائيةحرفي  أنثىسلمى حاتم كاظم جاعد البيا تي16176
20بيجيالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسائم كاطع احمد طلب الحمداني16178
13سامراءكلية العلوم التطبيقية اخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد عبدهللا احمد عليان العليان16179
15الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىليلى احمد عبدهللا حمادة الجميلي16180
2الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرهيثم عباس عبدالرزاق خضير -16181
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرطه احمد حسين سليمان البياتي16182
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعوف عبدالرحمن عطية علي الجميلي16183
15الدوراالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسعاد ثائر كليب مطلك الحيدري16184
20تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار ناجي كاظم ناصر العامري16185
5بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىكحالء حسين علي جاسم البياتي16190
21سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكروائل هيثم سامي عبدالرحمن الحمودي16191
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجا محمد عبدالحميد شاكر التكريتي16192
8سامراءكليه العلوم التطبيقية / قسم التحليالت المرضيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىامنه احمد شوكت مجبل العباسي16193
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله ابراهيم فرحان شهوان الغريري16194
13الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد نعمان احمد حمد الجبوري16195
11بيجيكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى جمعه حسين جاسم الجبوري16196
7بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند نظير هويش ابراهيم العزاوي16197
18تكريتكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف فريد تفاح كريم الدوري16198
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوسن عبد شنو حبيب البومهدي16199
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29تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد موسى كاظم مري /16200
19العلماعداديةكاتب  ذكرماهر حسن صالح ياسين الجبوري16202
7سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى مبدر صالح علي السامرائي16204
30تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء هادي عطية رومي الفريم16206
5الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكررحيم حسين علوان احمد الجواري16207
16تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار مهدي نايف حسن الطائي16208
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف عدنان حمزة جاسم العكاب16209
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرونق محمد عبد الخالق محمد الجبوري16211
9الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين خضر محمود الدوري16212
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدنان ممدوح خباز مخلف العزاوي16214
25الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىتمارا احمد محي احمد المؤذن16215
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان نافع فليح حسن البياتي16216
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء احمد عبد الحسين علي البلداوي16217
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكريونس احمد محمد ضامن الجبوري16221
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمظفر اسماعيل ابراهيم صالح الجبوري16222
26بلدالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء عادل خليفه خضير جابري16223
25سامراءكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حميد عبدالجليل عبدالواحد -16225
18سامراءالعلوم التطبيقية /اخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد جمعه الطيف شهاب الفراجي16227
25الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغاده قيس محسن سمير الدوري16228
17تكريتالتربية اللغة العربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه ربيع حمدي محمد بال16229
18بيجيكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان عدنان حميد جاسم الجنابي16231
30قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكربدر يعقوب محمد احمد البياتي16232
25الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن احمد شرقي وسمي المجمعي16233
20ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرمصطفى كمال جميل عبد السامرائي16234
17الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح فالح طرفة نجم الرملي16236
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرستار سلمان محمود حسين النيساني16237
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراياد ابراهيم خليفه اللجي اللهيبي16239
20بيجيالنربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامين محمد مضحي جربوع الجنابي16240
15سامراءالحقوققانونماجستيرقانوني  أنثىصفيناز منذر سرحان ذياب ذياب16243
22تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمريم ثائر شريف جاسم الناصري16244
15بلدكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنيب اكرم داود سالم العزاوي16246
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15سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند رياض ياسين علي الويسي16247
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعهود حسين علي مصطفى العباسي16248
27ديوان المديريةالكلية التقنية االدارية الموصلاخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعدنان فوزي حماد عبود الجنابي16249
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكربالل صالح عجل عبيد القيسي16253
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشيرين حمزه فتحي يوسف الدوري16256
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرسفيان غازي لفته محمود الناصري16259
11قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالهام محمد اكبر عباس الطائي16260
7تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر رعد كامل خطاب الكراعي16262
19سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران شهاب احمد لطيف البدري16263
6يثربكلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء وهيب عبد مطلك التميمي16264
28سامراءالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرهاني حمدان عبا علي المرسومي16265
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه سعيد محمد جاسم التكريتي16267
18الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد ساهي ريزه الخزرجي16269
11بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حميد اسويد مخلف الدليمي16272
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمد عطيه يوسف خلف الجبوري16273
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعبدهللا عبدالرحمن محمد سليمان الجبوري16275
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرسعيد طالب محجوب روضان الجبوري16276
3بيجيابتدائيةحرفي  ذكرياسر معاذ عبدهللا حسن الجبوري16279
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرظاهر غانم مانع رحال المكدمي16280
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرهليل هندي صالح حمد الشمري16283
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد قاسم حسون عباس العنزي16285
14الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساري طارق عبود مجيد المدكدمي16287
3بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى رابح محمد عبد البلداوي16288
30تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايالف مهدي جلمود حسين العبيدي16290
18الطوزكلية القلم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنساره صالح شريف امين الداودي16291
14تكريت كلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج ثاقب جار هللا شعبان التكريتي16292
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح خليل احمد خزام اللهيبي16293
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان علي حسن محمد الدوري16298
16الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حبيب غريب قادر الصالحي16300
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف بدر عباس خلف العبيدي16303
22قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن سليمان صمد داود البياتي16304
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29سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبان ثابت اسود محمد العباسي16305
24العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناظم سلمان حسين العزاوي16306
26العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ خلف حسن حمادة الجبوري16307
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي احمد علي عطوان الجبوري16308
35ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي جويد محمد المحمد16310
28قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان رضا حميد امين البياتي16313
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمياسه محمد جاسم عبد العباسي16314
15الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سامي حسين سعيد المكدمي16315
11الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكريوسف وليد عبدالرزاق سعود السامرائي16316
34قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا صالح حمد شهاب البياتي16317
12الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزانيار محمد خان شكور محي الدين طالباني16318
20سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده ابراهيم مصلح لطيف العصافي16320
25الشرقاطالتربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوري حميد حالول علي الجبوري16321
15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكريونس حسين علي حسين التميمي16325
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرروكان غازي لفته محمود الناصري16326
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرهاشم احمد علي حسن الجبوري16327
23الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنايف ظاهر احمد ضامن الجبوري16328
25الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد قاسم حسون عباس العنزي16330
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى عبدالستار نجم عبد البازي16331
26الطوزكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسر كريم جاسم محمد البياتي16332
20الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنافع طارق عبود مجيد المكدمي16333
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسعد فليح برجس عبدالرحمن الجبوري16336
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسها صالخ ابراهيم محمد شايع16338
21تكريتكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرعمر علي دحام شهاب الدوري16339
30قرى آمرليالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد خلف حبيب محمد البياتي16344
10الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرزيد فوزي عمر مهدي الدوري16345
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن خليف غضب غتو العزاوي16349
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام حسين خلف صالح الجبوري16351
25سامراءالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد صباح عبيد حردان الفراجي16352
28الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام سعد رميض عليوي الجبوري16353
14الدور   كلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب مالك عبدهللا علي الجبوري16354
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21الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمؤيد مهدي موسى أحمد البياتي16355
11الدوراعداديةكاتب  ذكرمصطفى مقصود مهنه مطلك الدوري16356
25تكريتالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء حسن عبدالوهاب جميل الصميدعي16357
6قرى آمرليكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جهاد حمزة ابراهيم البياتي16359
7الطوزكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شجاع حسين علي البياتي16360
23يثربكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس جعفر محمد علي التميمي16363
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطالب احمد عبدهللا عبدالرحمن الجبوري16364
22الشرقاطالتربية االساسيةتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حميد حالول علي الجبوري16365
7الشرقاطكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن حاجم سلطان علي العبيدي16367
30الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد ظاهر خسارة حسين الدوري16369
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمروان علي حسن محمد الدوري16372
11تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مولود محمود محمد التكريتي16373
25بلدالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامين طالل حبيب علوان العزاوي16374
25ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  أنثىميادة فاخر حسين حمادي البياتي16375
28الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس علي داود شباط الجبوري16376
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنان حسين علي صالح طرفه16377
20ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  أنثىمنى طه عبدهللا فتحي الجبوري16379
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد رشيد مضحي جاسم المجمعي16380
25بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان كامل عواد عبد الجنابي16385
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىليلى حبيب غريب قادر الصالحي16386
15الضلوعيةكلية التربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار ياسر ضاهر لطيف الجبوري16387
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا غانم ذياب داغر العزاوي16389
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرفقة علي حسين علي القيسي16391
15قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح مجيد رشيد حسين الطائي16392
35بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عبد الحليم مهدي عباس الربيعي16394
6قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكربرجس صالح ابراهيم عبدهللا البياتي16396
7سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده اياد ابراهيم حسن الجاسم16397
7الشرقاطكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفاروق احمد مجيد موسى الجبوري16399
15الطوزكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فاضل جهاد عباس جهاد16400
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمار سعد سالم حمد القيسي16401
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرقاسم محمد احمد حسين النيساني16402
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25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمروه علي حسن محمد الدوري16404
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسماعيل عيسى محمد عبود الجبوري16405
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن عروه حوري محمد الجبوري16406
40تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء مولود محمود محمد التكريتي16407
13الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامة عايد جاسم محمد الفراجي16412
20قرى آمرليالكلية التقنية / كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي شكور اسماعيل صفر البياتي16413
30الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوزيره محمد شالش سليمان الجبوري16415
25الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عدنان رشيد عبطان السعدي16416
5سامراءثالث متوسطحارس اول  أنثىمروة عبدالفتاح احمد صالح السامرائي16418
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء شريف حمادي علي الحمداني16419
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه فاروق حسين علي الدوري16420
21بيجيكلية تربية العلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند حميدي محمد حسين الجبوري16421
29الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء رمضان شاهين نايف الجبوري16423
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند نعمان ذياب حمود الطالبي16426
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد علي محمد صالح الجبوري16427
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام عبدالهادي سليمان حمد الجبوري16428
21بلدكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يوسف خضير عباس المزروعي16430
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين جمال كريم ياسين الحديثي16432
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديار يونس صالح ابراهيم العكيدي16433
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروعد اسعد شويش حيمد العبيدي16434
7بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن عبود عصفور الحمداني16435
29بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىديار عالء حميد نمر حمداني16438
13سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه اياد ابراهيم حسن الجاسم النجم16439
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد جاسم محمد الجبوري16440
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىراجحه جوهر عبدهللا عبد الجواري16441
22يثربكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسنر عالء عبدالكريم احمد الربيعي16442
20قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشكرية مهدي صالح جمعة البياتي16444
18االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهره خليل جميل حماد غضيب16445
21الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم فخري فاضل جاسم المطرة16446
25الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرعلي مطلك حمدي حسن الجبوري16447
25ديوان المديريةكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمحمد ابراهيم احمد محمد الجبوري16448
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6الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عباس حيدر سمين الحمداني16449
13يثربالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر سليمان كامل سلطان المزروعي16450
16الشرقاطكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان جبر عبدهللا جبر الجبوري16451
27الدجيلكلية التربية االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغفران صبحي موالن غيدان االسدي16452
15تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزهير نجم عبدهللا حميد اللهيبي16453
25قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد خلف حبيب محمد البياتي16454
11قرى آمرليكلية القانون و العلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىوفاء علي حسين عزيز البياتي16455
13تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند زياد سعيد احمد المعماري16458
24الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء رمضان شاهين نايف الجبوري16459
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكروائل رابح محمد عبد البلداوي16461
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرغيث جاسم احمد محسن الصحن16462
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم علي جاسم محمد الدليمي16464
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى قحطان عبدالستار طه /16466
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد احمد محمد حرز النيساني16469
10الضلوعيةكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس رحيم حسن زبط الخزرجي16471
20بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتضار محمد حسين علي الحمداني16472
14تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعمر زياد سعيد احمد المعماري16474
20سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد ياسين نصيف جاسم البازي16475
23الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي عيسى محمد محمود الجبوري16479
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمنيف محمد حسن اسماعيل الجبوري16482
10بلدبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد قاسم حسين احمد التميمي16483
17الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصونكول عدنان جعفر مختار البياتي16485
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد يوسف خلف حمد اللهيبي16488
29ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمازن خزعل اسود غدير الطائي16489
14العلمكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا محمد طه احمد الجبوري16492
5الدورابتدائيةحرفي  ذكربالل عباس علي لطيف الدوري16493
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عسكر ظاهر حسن اللهيبي16494
7تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدنيا سلمان خالد حسن التكريتي16496
28بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمأرب اسماعيل علي سعود الجبوري16497
25يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبان احمد جاسم خلف الحبابي16498
8ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسيف ابراهيم خلف مطلك الجبوري16499
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26تكريتكلية الهندسةحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرسليمان مسارع كريم محمود الموسى فرج16500
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرثائر عبدالكريم موسى جاسم الجبوري16503
23الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحواس ناجي هليل جدعان الشمري16506
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خميس قيس علوان الخزرجي16507
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىاميرة عبيد عيسى حسن الجبوري16508
22الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان محمود جاسم محمد الفراجي16510
14الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حسين علي اكبر احمد 16514٠
20يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنيران عدنان عبيد خساره التميمي16515
30الدجيلالتربيةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قاسم كاظم جواد المرسومي16517
11الدورالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىتسنيم سعود محمد كريم الدوري16518
15بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى هاشم مناع محسن العكيدي16520
15الشرقاطالكلية التقنية الهندسية الموصلاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد عبدالهادي سليمان حمد الجبوري16521
10ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان بديع طوس محمد الطائي16522
15الدجيلالكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عبدهللا جاسم حمد الزبيدي16523
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن عباس ابراهيم علي المفرجي16525
1ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرهاشم هزاع مخلف حسن الجبوري16527
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسيف محمد عبدهللا حمود اللهيبي16530
11يثربكليه التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن رعد جاسم محمد التميمي16531
28الضلوعيةكلية التربية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جاسم محمد رميض الفراجي16532
6قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرالحكم سعدي محمد مهدي البياتي16533
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىفاطمة حسن فياض بادي الصميدعي16534
7يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكردحام كصاي حسين علي الحشماوي16535
15الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا نجم اللهيبي16538
35قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عدنان ولي محمد الداودي16540
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىزينة فزع محمود محمد الطائي16541
7يثرباعداديةكاتب  ذكرعبدهللا خضير عزيز خساره التميمي16542
16الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر عدنان يونس عائد الحديثي16543
17الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ادريس يونس حماد اللهيبي16544
19قرى آمرليالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق جمال محي الدين امين البياتي16545
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىاطياف محمد معجون نجم الجبوري16550
26الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسن سلمان هليم ربع الجبوري16551
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35بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىناديه ابراهيم عبد الرحمن رشيد الحمداني16554
13بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن محمد علوان خلف الزبيدي16555
35الطوزاالدارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين علي محمود عبدهللا خرمانلو16556
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىرسل ثامر محمد عثمان الجيبة جي16560
16الضلوعيةالتربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء صباح عبدالعزيز علوان الفراجي16562
19قرى آمرليالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحسن جعفر محمود زين العابدين البياتي16568
20يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء عبدهللا احمد عباس الحبابي16569
17تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج عبد السالم حاجم سلطان الدوري16573
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز خلف احمد صحن اللهيبي16574
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبد هللا جاسم حمد الزبيدي16576
13الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه كامل طامي حسون الفراجي16578
15الشرقاطاالدارة واالقتصدمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرغسان احمد سليمان محمد الجميلي16579
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نجاة محمد خورشيد -16580
28قرى آمرليالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمرتضى نوري جادر عباس البياتي16581
25الدوراجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهرزاد امين محمود حسن الدوري16582
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرالحسين عبد عبدهللا محمد الجبوري16585
15يثربابتدائيةحرفي  أنثىمناهي اسماعيل احمد حسان حشماوي16586
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر ابراهيم علي فحل الجبوري16587
10سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم يونس محمد علوان العباسي16590
11الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد محمود حميد عبدهللا البياتي16591
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف احمد جمعه صالح الجبوري16592
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانبةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد مصطفى عبد خرمانلو16595
10تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرحارث حسين علي هيالن الحسيني16596
20بيجيكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحسام مرعي حسن محمد الجبوري16598
20قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكررياض اكرم زين العابدين شريف البياتي16600
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد ضيدان عباس حمود الزبيدي16601
30بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي فواز خلف ابراهيم الجنابي16602
13يثربالتربية انكليزياخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن رشيد صكر مرزة الهاللي16603
14الدجيلاعداديةكاتب  ذكرسيف عصام كريم رشيد الخفاف16604
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح عبد خليفه سوادي اللهيبي16605
10سامراءكلية االدراة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقدامه موفق فرج علي النيساني16606
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17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد طه محمود الجبوري16608
18الطوزكلية النربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى هاشم كاظم ابراهيم البياتي16612
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىياسمين بحري يوسف مخلف التكريتي16614
10الضلوعيةالهندسةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل حماده جاسم حسن الفراجي16615
30الشرقاطكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عدنان يونس عائد الحديثي16616
10بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرثائر عبدالكريم موسى جاسم الجبوري16618
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهايه حامد علي جاسم البياتي16620
23قرى آمرليالتربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاطمه جودت موسى كاظم البياتي16625
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد جاسم احمد مهاوش الشمري16631
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىتغريد مهدي حايف مضعن الحمداني16635
19الدجيلادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد عادل سامي مالك الخزرجي16636
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجمال هاشم جاسم محمد الصميدعي16641
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرزكي ابراهيم صالح طعمه النيساني16642
17بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره زكي محمود مراد الحبابي16644
22قرى آمرليالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجله علي خلف عبدهللا البياتي16647
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر ليث حاتم هذال التميمي16648
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخديجة اياد عايد علي العزاوي16649
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروى ابراهيم نجم عبدهللا الجميلي16650
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبدالحكيم صالح حسين السامرائي16653
11الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسام عبدالمنعم صويلح محمد اللهيبي16654
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي جاسم حميد عبدالرحمن الجنابي16655
12الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبود سعدون حسين ياس الخزرجي16657
7الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرطه محمد حميدي خلف اللهيبي16661
34قرى آمرلياالقتصد والعلوم السياسيةقانوندكتوراهمشاور قانوني مساعدذكرراجي يوسف محمود يوسف البياتي16663
10العلمبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسين علي مطر حمد الطائي16664
10الدجيلالتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عادل سامي مالك الخزرجي16671
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالمجيد حسين داود سليمان البياتي16678
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزه جاسم جمعه مصطاف الجبوري16680
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىتهاني حمد محمد اسكندر البياتي16682
23بلدكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد بدر محمد جاسم العبيدي16685
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرزياد خالد حسين مندال الجبوري16686
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11الدجيلالتربية للعلوم اإلنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر عادل سامي مالك الخزرجي16687
36سامراءكلية الهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكرعلي صالح محمود حساني العيساوي16688
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرجاسم علي جاسم محمد الحمداني16697
30الدجيلعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود فرحان عباس محمد الربيعي16698
10قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكربسام هادي شكر محمد البياتي16701
25يثرباعداديةكاتب  أنثىمها ماهر كامل عباس الحبابي16702
18بيجي االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد احمد سلطان محمد القيسي16703
23سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالرزاق احمد صالح السامرائي16704
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرفل مشعان محمد عبدهللا الجميلي16705
20تكريتكلية المأمون الجامعةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود وليد خالد نجرس التكريتي16707
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصكر كريم حسين خضير البياتي16708
10بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء بدر محمد جاسم العبيدي16710
20العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم روكان جاسم محمد الجبوري16712
34سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرحكم عالء كامل عباس كامل16713
11بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح عطاهللا برجس دخيل الجبوري16718
15الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنعمان صبار بيك محمد الرزوقي16720
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعمران فرج سليمان عمر آلسالمي16721
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرحازم فراج عبدهللا حسن القيسي16722
25الطوزالكلية التقنية/ كركوكحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرؤى نجم عبدهللا خضر البياتي16723
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه باسم محمود جاسم محمود16725
20العلمكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حامد مهدي شكران الجبوري16726
23الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا خضير عباس الجنابي16731
25الشرقاطكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة محمد عبدهللا احمد العبيدي16732
25تكريتاعداديةكاتب  ذكريونس سعيد فيصل زعفر الحديثي16733
20العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسميه بهاء عبدهللا داود الصميدعي16735
11بلدالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفنار حازم صباح حاتم العزاوي16739
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور مولود كامل فاضل -16742
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخالد شاهر جاسم محمد الجبوري16744
16سامراءكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد ادريس حماد احمد السامرائي16747
11سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى محمود احمد علي البومهيدي16751
7الدوركلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمكرم مثنى عبدهللا محمود الدوري16757
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25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا سعود حسين علي التكريتي16758
13الطوزالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك موفق خورشيد احمد البياتي16764
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعزت بشون سلوم بخيت الطريمشاوي16767
13الطوزاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار كامل شكور محمد .16768
35الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعماد علي كريم فرهاد .16770
25الطوزرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالهادي علي اكبر حسين علي الموسوي16775
19الطوزكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمود حميد عبدهللا الحسيني16777
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرفاضل حميد احميد خلف العبيدي16779
10الشرقاطادارة و اقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصباح سليمان عيفان بشر الجغيفي16780
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسام عبد يوسف فرج الجبوري16781
12الدوراعداديةكاتب  ذكرحامد طعمه رشوان هوار الطريمشاوي16785
29الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم كردي جاسم ثالج طريمشاوي16786
25يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرراسم صالح عبدهللا خضير المزروعي16787
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىفردوس احمد صالح عبد الجبوري16789
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد احمد حسين المصلح الحمداني16791
15الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىامينه محمود مصطفى عبدهللا الجبوري16793
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمخلد اسماعيل خلف احميدي الجبوري16795
12الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  أنثىديانا ابراهيم خضير مدي الدليمي16796
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارام حميد عمر عبدهللا طالباني16797
12بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عدنان جاسم محمد العزاوي16798
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراديب عبدالحكيم مصلح علي الجميلي16799
18العلماعداديةكاتب  ذكرمروان عبد هللا خضير محمد الطائي16800
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد سالم علي جويد الجميلي16801
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد طه محمد بنيان الجبوري16805
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح عواد عثمان سعد الجبوري16807
20الضلوعيةكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوصال غائب خلف محمود الدليمي16808
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسين طه محمد بنيان الجبوري16809
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرسمير احمد محجوب خلف الجبوري16810
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروليد ابراهيم خلف هران الجبوري16811
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال هادي عواد عبد الدوري16814
10الشرقاطكلية التربية االساسة/الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبد دخيل علي الدليمي16815
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20بلدكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغيد عامر اسماعيل صالح الكيم16816
20الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرخميس محمد حالول علي الجبوري16818
22الضلوعيةكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة احمد حسن حمود الدليمي16820
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد حمود جدوع ناصر الجبوري16821
12الشرقاطالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي واثق اسعيدي عبو الجبوري16823
22الطوزكلية القلم الجامعة / كركوك إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىافنان اكبر صادق قاسم .16827
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسون عمر حديد العبيدي16829
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسمان عطيه وردي شفلح الجبوري16832
11االسحاقيكلية االمام االعضم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد ستار كركز خضير اعذيه16833
13قرى آمرليكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير مهدي مصطفى جاسم الطائي16836
22بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خلف احمد شبطه العكيدي16837
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعلي حسين علي مهدي طرفه16838
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدي جامل محمود وعر الحبابي16839
25بيجياعداديةكاتب  أنثىهدى حسن حريز حمادي الناصري16840
1الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد عمر علي حسن شيخان16845
12ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعامر احمد خضر عبدهللا الجبوري16848
27قرى آمرليكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء اكرم محمد جاسم البياتي16849
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسين جازي هزاع خلف الجميلي16850
19بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عبدهللا احمد محيميد الجبوري16852
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوميد لقمان عزيز محمود الداودي16853
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر هاشم جميل محمود الجميلي16855
20الدورعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل احمد محمود حمد المشهدي16856
20الدورالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح الدين حسن خليل ابراهيم الدوري16858
21الطوزكلية التربية/ طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا زاحم نوري ذياب الخناني16859
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهدى ادهم فائق محي الدين الداودي16860
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىزينب احمد برجس عبدالرحمن الجبوري16862
10الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرطالب نجم عبدهللا سكر الخزرجي16863
14الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن طالب علي رضا ده ميرجي16864
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمران عروه حوري محمد الجبوري16865
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره نوري ولي حمه الو الداودي16867
15الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة عبد الجبار خير هللا عليان السعيدي16868
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15بلدالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين علي حسين علي العزاوي16869
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعبدالمنعم محمد جاسم محمد الجبوري16870
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  أنثىكريم محمود خلف حموش الفراجي16871
34الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عصام علي اكبر عباس الجواري16872
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مهدي مصطفى جاسم الطائي16873
27الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياس سعيد حديد الجبوري16876
7الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىجنات صالح باقر احمد .16877
20الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده قاسم عباس اسماعيل الزنكنه16878
25يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدوى حميد يوسف طعمه المعموري16879
15سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حامد محمد عبد هللا العيساوي16880
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرعمر عماد جمعه حسن البياتي16881
10قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعالء خضر كريم محمد البياتي16883
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير شكر محمود عباس الجميلي16884
30الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزكريا يحيى نجرس ياسين الجبوري16885
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكريوسف مظفر عبد الرزاق لفته العزاوي16886
18سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران خلف يوسف عباس العيساوي16888
25الطوزالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ولي محمد عباس البياتي16889
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرگيالن رشيد خورشيد محمود الداودي16891
31الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء صالح محمد عطا هللا الجميلي16892
16الشرقاطكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام احمد مجبل عبدالرزاق الجبوري16894
6الدجيلاالدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىياسمين علي هادي حسين الزبيدي16896
25العلماعداديةكاتب  ذكرحسن صطام بديوي سبع العزاوي16897
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىفطيم سعيد احمد حسين اللهيبي16898
6الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن فالح ياسر حّمار الشمري16899
24الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروسام نزار محمود سلمان الجبوري16900
28بلدكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميساء رشيد لطيف حسين العزاوي16901
21قرى آمرليكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد مزهر نوري ذياب البياتي16903
25يثربالتربية ابن رشد  للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان بدر عزيز كماش الخسرجي16904
7الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحميد احمد حسين شبيب الفراجي16905
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ابراهيم احمد وحيش الجبوري16907
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد شهاب احمد سليمان الدليمي16909
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20يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء كاظم حسن كاظم العابدي16910
25الطوزكلية التقنية / كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرلقمان محمود محمد خورشيد احمد16911
22الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين جمعه رشيد حسن البياتي16914
22الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهله عثمان مردان رضا الداودي16915
25االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخالد خلف غزال حسين اطعيمة16916
12سامراءكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده رياض محمد عبد العيساوي16919
9الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس علي موسى محمد العميري16921
20الدجيلالرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسين عالء الدين حسين علي الخفاجي16925
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد طلب عويد وسمي الجبوري16926
25تكريتكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعال منقذ خليفه جاسم الناصري16930
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشكو حمه زياد محمد امين سعيد صالحي16935
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد صبري عبيد عيسى الجميلي16937
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده كامل جاسم كيف الخزرجي16939
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي ثقيب جاسم محمد الدوري16940
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف سيروان رحيم سلمان البياتي16941
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرثائر محمد عويد عليص الصبيحي16944
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح حسين علي القيسي16945
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكررفعت علي حميد بربوتي الجبوري16947
25سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير يحيى حسن علوان البو اسود16949
17سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاسراء ماجد حسن طعمه العيساوي16951
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهاشم عيثة احمد صالح العجيلي16952
18الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح عبدهللا موسى حنظل الجبوري16954
18الطوز كلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسه وزه جمعه حسين علي الداودي16955
27الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء عبدهللا جاسم محمد الجحيشي16958
20العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان صالح مهدي عبد العبيدي16960
12العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير شهاب احمد عبد هللا الجبوري16961
25الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر قاسم سعيد محاو شناو16962
27سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى طه خضير مهدي السامرائي16963
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروهب حمد عبيد داود الجميلي16964
16الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس مال هللا ابراهيم مال هللا الدوري16965
25بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد خلف مصلح صلبي المولى16969
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14الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىايمان صالح حسن حسين الفراجي16972
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمظفر حسن عبدهللا عبود الحرباوي16974
6الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبد القادر محمد صالح كنون الصباحي16975
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرسمير محمد حسين حسن الداوي16980
13الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين مزهر حسين شحاذه الخزرجي16981
10العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميناس شهاب احمد عبد هللا الجبوري16982
16تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة ذياب محمد حسن الفراجي16985
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره فتحي عباس خضير الجميلي16986
18الطوزالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس عبداللطيف محمود محمد بدر16987
35بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عبد الغني هادي عبد حساني البلداوي16990
6الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي مجيد علي عبدهللا الخفاجي16994
15يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاسم خلف صالح الحبابي16995
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكربرزان مشعان رماح فرحان الخزرجي16997
5بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم عبدالرحمن محمد سليمان الدليمي16998
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجبار ميزر ثامر شكور الحمداني17001
12قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عباس مهدي عيسى البياتي17003
28تكريتالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرمحمد صباح ارحيم مرزوك العلكاوي17004
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىزهره كامل ابراهيم سمين البياتي17006
0تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنعيمه محمد سرحان حمادي الدليمي17007
16الضلوعيةكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسروة عيسى عبد داحور الجبوري17008
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء قاسم كاظم حبيب الخزرجي17010
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مهيدي ماجد كاظم الدليمي17012
20الدوراعداديةكاتب  ذكرغياث لؤي طالع جابر النعيمي17013
28الشرقاطكلية بوناإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرشاكر حسين علي فرهود اللهيبي17014
13الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعه حسين علي الداودي17015
15يثربالتربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام جاسم خلف صالح الحبابي17016
21الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورده ميزر ثامر شكور الحمداني17018
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمهدي خلف محمد جويد الجميلي17019
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراسماعيل حمد محمد سكير الدليمي17020
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرسفيان ابراهيم علي احمد الجبوري17021
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمهند صابر محمود خلف الجبوري17022
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21الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر يوسف موسى  علي الجبوري17023
16تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى سالم خليل علوان الموسوي17024
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء هيثم ناجي معروف التكريتي17027
40تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر فهمي جرجيس احمد العيساوي17028
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفار حاضر عبدهللا محجوب الجبوري17030
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىطرفه جندي موسى عبدهللا الدليمي17031
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعقيل ميزر ثامر شكور الحمداني17032
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعيد محمد خضير الحديثي17034
6يثربالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غازي سالم خلف الحبابي17035
33بلدكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين خلف محمد حسن الشمري17036
14العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صالح جاسم حمد الحبوري17037
20الشرقاطالتربية البدنية للعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمود محمد سعدون الجبوري17038
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي جمعه حسن عبدهللا السالمي17039
20تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا جمال عكاب احمد الدليمي17041
17الطوزكلية التقنية / كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد محمد صالح شريف شيخان17042
35الدوركلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكررافع عبد هللا حميد موسى الدوري17044
30بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد عواد فرحان محمد الجبوري17048
9الدجيلالتربية بنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال اسماعيل خضير صالح الخزرجي17049
21الدجيلالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركريم نواف زيدان خلف الخزرجي17050
30الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصباح سالم علي حمد الدليمي17051
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة سعيد محمد خضير الحديثي17057
28بلدجامعه الكوفه - كلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم مجيد حميدي مهدي الجليحاوي17058
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء محمد فرحان حمد الحرباوي17059
15الدورالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمار شهاب رحيم حسين الدوري17064
28الطوزاعداديةكاتب  أنثىخيالن فرهاد حميد رضا الداودي17066
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكروسام محمد عبد مكحول الجواري17067
17الدجيلكلية التربية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن عيدان جاسم الخزرجي17069
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنماء احمد ذياب محمود الجبوري17073
7الطوزاعداديةكاتب  ذكرناصر محمود حميد عبدهللا البياتي17075
11بلداعداديةكاتب  ذكراحمد سامي مراد حسون العبيدي17076
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزيز صباح عزيز علي الجبوري17077
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25تكريتكلية اآلداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان سالم عارف منديل المنديل17078
25الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب حمدي حميد جاسم الدوري17079
20بيجيكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان ابراهيم محمد عبدهللا الجنابي17082
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراراس احمد عمر عبدهللا الداودي17088
22الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايات عبداللطيف خضير ابراهيم الدوري17089
23سامراءكلية التربية _ قسم الكيمياء كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىميس صبحي وسمي محمد ال رزوقي17090
15بلدكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن شاكر محمود مراد الحبابي17091
27تكريتالتربية للعلوم االسالميةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرويدة سعد جابر علوان الطائي17094
30سامراءكلية تربية سامراء علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجاح وسمي محمد حسن ال رزوقي17098
28تكريتكليه التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل خليل ابراهيم بندر النعيمي17101
20الطوزكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعيد محمد ابراهيم علي البياتي17102
20بيجياالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروليد احمد سلطان محمد القيسي17103
25تكريتتربية رياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد جاسم محمد لفتة العجيلي17105
20العلمكلية التربيه البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلدون خطاب حسن حنده الجميلي17106
10بيجيالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمودي حمادي مخلف الحمداني17115
27بيجياالدارة واالقتصاد محاسبةماجستيرمحاسب  ذكرحسام سالم جاسم محمد السعدون17119
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصدام سهيل محمد سلطان الدوري17121
21العلمكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمود خلف صالح الجبوري17122
20التعليم المهنيكلية االدارة والقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء بنيان اسماعيل دخيل التميمي17123
25الدوركلية هندسه زراعيهاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىرغد قاسم كاظم سلمان الخفاجي17127
18تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه فرحان محمود شهاب الحشماوي17133
15سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايوب صالح عبدهللا مهدي الجولي17134
11تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا سهيل محمد سلطان الدوري17136
23بيجيكلية الهندسةكهرباءماجستيرمهندس   ذكراحمد سعد نامس طالل الجبوري17141
23الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص حامد علي جاسم البياتي17147
28العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف ابراهيم نايف طعمه الجبوري17148
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعزام احمد محمد علي الجميلي17150
10العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين خماس محمد فياض العجيلي17151
30تكريتجامعة تكريت/كلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى سفيان علي أبراهيم الفياضي17156
22يثربكلية بالد الرافدين - االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه ابراهيم عاصي سلمان الفضلي17157
26العلماعداديةكاتب  أنثىاالء اياد خلف عبد الجبوري17158
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10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهاني احمد محمد علي الجميلي17159
15الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم احمد مزهر خليل -17161
14تكريتاالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنبع اسامة جبار توفيق العبيدي17162
11ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىانفال وليد درويش سليم التميمي17163
17سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين حميد حسن علي العيساوي17165
20الشرقاطكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نوري مصطفى محمد اللهيبي17166
40تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىأيناس عبد الرزاق جاسم علي الدليمي17174
18ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرنور صباح ابراهيم هزاع البياتي17180
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى خليل جهاد مجيد الجوخداري17181
33الطوزكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىعلياء حامد علي جاسم البياتي17183
14بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمقداد طارق سمير علي الجنابي17184
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبدهللا خليفة موسى الجبوري17190
27الشرقاطالتربية للعوم الصرفةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكررواد نايف مصطفى محمد اللهيبي17191
15بيجيالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء مجيد مسعر فهد اللهيبي17198
24تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين صباح صديم صالح الدوري17199
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالوليد خالد رشيد حمد الكميت17203
15قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكررعد صالح ابراهيم عبدهللا البياتي17204
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة غانم رعد دحام الدوري17207
18الدوراألدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ وليد خالد سالم المدني17209
10الضلوعيةالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج خلف محمد فارس ألجبوري17211
7الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأوس وحيد بريسم حسين العزاوي17216
28تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء هيثم ناجي معروف التكريتي17218
20سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس محمود داوود سلمان الجواري17219
14العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم حايف مولود محمد الحديثي17221
15العلمكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىابتـــسام خيرهللا سالم خلف الجبوري17227
15تكريتالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارا عماد محمدصبحي احمد حمدي العزاوي17229
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحامد فوزي مرعي حسن الحديثي17230
10سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء عبد الرحمن سلوم داود البازي17233
8تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبدالنبي ياسين بكر العبيدي17234
34الطوزاعداديةكاتب  ذكرجاسم خلف هاشم محمود النعيمي17236
18بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمر رعد ياسين لطيف التكريتي17238
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15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد علي محمد خلف الجبوري17239
12الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم عدنان عكاب موسى الرياشي17240
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي سرحان جاسم حسين المكدمي17241
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهيام محمد شكور كريم علي الصالحي17242
13الشرقاطكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغيث عبدالرحمن احمد سلطان الجبوري17243
15سامراءاخرىاعداديةكاتب  ذكرمحمد حردان حسون محمود البو عباس17245
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرابراهيم سبع خميس مشرف الجبوري17249
9تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا اياد محمد عمر النعيمي17250
40سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس حسين محسن ياس العاني17252
10بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكرعلي حسن عبود عصفور الحمداني17255
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد ليث عبد سلمان التكريتي17256
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا علي خلف عياش الدليمي17258
23سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبأ مكي وهيب حمدي الناصري17260
22تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين فاضل عيسى سلمان الزبيدي17263
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عبدالستار جابر علوان االلوسي17266
15بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال خليف عذاب مهوس العزاوي17268
17بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد شهاب احمد عبدهللا الجبوري17269
21تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكربهاء صباح صالح احمد الطربولي17273
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعلي حسن سالمه حميد الجبوري17274
30الدجيلكلية التربية ابن الهيثمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى قيس عباس حسين الدفاعي17280
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند عزالدين رجب عمر الحديثي17281
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد شهاب احمد عبدهللا الجبوري17282
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى ياسين زيدان خلف القيسي17283
20تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد محمود عبدهللا حمدون العجيلي17285
11تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خالد جمال محمد سعيد االلوسي17286
22الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى احمد علي حسين الفراجي17288
10الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروژنا نعمان عزيز حسن الداودي17290
11الدجيلكلية األداب / قسم اللغة االنكليزيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عزيز خالص شحاذه الخزرجي17291
3الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكررفيق شيبان لفته حردان الفراجي17292
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا عبدالرضا حسين خضير البياتي17293
27الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف رشيد محمد الجبوري17294
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15الطوزكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغيداء حافظ محمد اسماعيل الجبوري17295
17سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جبار محمد حمد العباسي17297
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى علي احمد سهو القرني17298
21االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم سلمان مجيد حبيب القيسي17299
25االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي محمود كاظم جواد اغضيب17300
10الطوزكلية الهندسة/ قسم الكهرباءاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهديل جالل عبدهللا حسين المفرجي17301
25بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمناف بدر داود سالم الخضراوي17302
15تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأمنة مزهر طابور حسن التغلبي17303
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى خالد شبيب كردي الجنابي17304
20بيجياعداديةكاتب  ذكرإبراهيم غانم عماش صلهوم الشمري17305
23بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعال نصرت حميد عزيز الناصري17306
18الشرقاطاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر قيصون نتيش الصائحي17308
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري حواس عزاوي هزاع الجبوري17309
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى ابراهيم محلف حسن العيساوي17310
10سامراءكليه التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال عبد الرزاق احمد حسين الدراجي17311
12تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد ابراهيم مخلف حسن العيساوي17312
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخليل ابراهيم بيج موسى الجبوري17313
12الدوركلية االداب - علم اجتماعارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكررعد داخل عواد سهيل الدوري17317
19بلدالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى وهيب لفته فارس الجواري17319
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال جبار محمد حمد العباسي17320
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرايمان حسن علي طحطوح الجبوري17321
12االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروفيق عبدهللا خضر حمد المجمعي17322
21الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشيفان علي جمعه عزيز الداودي17323
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد خلف هاشم محمود النعيمي17325
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرظافر وسمي داود فريح العزاوي17326
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند ابراهيم مخلف حسن العيساوي17330
22الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا اعشوي دلي أمغيليث الشمري17332
20قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىحال رضوان شكور محمد البياتي17333
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال سطام عزاوي هزاع الجبوري17334
12تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنواف ليث عبد سلمان التكريتي17335
26العلمكلية تربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده هاشم خلف جاسم الجبوري17336
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23الشرقاطالهندسةاخرىماجستيرمهندس   أنثىهبه رجب موسى سحل القيسي17337
11الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد حسن علي حميد البياتي17339
25سامراءكلية التربية سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف احمد صالح مهدي 17342٠
7سامراءكلية األدارة واألقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراحمد حافظ احمد عباس العباسي17343
11سامراءكايه التربيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صدام جميل محمود البو مهدي17344
30الشرقاطكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى نجرس حسن علي الجبوري17345
20الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها سليمان حمد خميس الجبوري17346
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مولود مرعي حسن الناصري17348
30سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروج هادي احمد حسين قاج17349
8تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة محمود محمد شهاب المولى17350
24الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثم علي خلف حسن الجبوري17351
15تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكم خليل ابراهيم يونس حيمش17352
15تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخميس مهدي صالح احمد الطربولي17354
20الشرقاطاالدارة واألقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد حسن محمد عبيد الجميلي17356
23الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىزينب عدي حاتم عبد هللا الجبوري17357
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند ابراهيم مخلف حسن العيساوي17358
22سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سعيد حميد فرحان األسودي17360
16الشرقاطعلوم الحاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد محمود حسين ضامن الجبوري17361
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرانوار حامد علي شهاب مالخليل17365
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرطلعت احمد محيميد عبدهللا الجبوري17366
38يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىامنه خضر عاصي سلمان الفضلي17368
15الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضبيه داخل عواد سهيل الدوري17376
33الطوزالقانونقانونماجستيرقانوني  ذكرنمير اسماعيل شكور رضا الطائي17379
0سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد ثامر صالح ابراهيم الشاماني17380
18تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا مظهر محمود رشيد الحمداني17381
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد برهان عباس جاسم البواسود17382
8الضلوعية  كلية التربية للعلوم الصيرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره نجم عبدهللا عبد الجبوري17383
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد احمد زين العابدين عبدهللا المولى17384
10الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرمقداد ايوب اكرم زيد الدوري17385
17سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن حسون الطيف ابراهيم السامرائي17388
15العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حسين عبدهللا جاسم الجبوري17389
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16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عادل حسن محمد الجميلي17390
25الشرقاطاالدراة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف محمود عبد صالح الجبوري17391
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء كريم محمود صالح .17392
22االسحاقياعداديةكاتب  ذكرصالح علي مشعل مجدل اعذي17393
12الدورالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين هادي غايب سليمان طريمشاوي17394
25بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث مزهر مصلح احمد الحشماوي17396
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرمحمود ياسين محمد علي الرياشي17398
11الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرشا عدي حاتم عبد هللا الجبوري17399
9الشرقاطكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد مرعي حسن سليم الجبوري17400
5بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالعزيز مالك ركاض كردي الجنابي17402
14بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفداء عيسى راشد برجس الجنابي17403
30العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالهادي احمد عناز عثمان الجميلي17405
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرقصي احمد عويد حسن الحشماوي17406
11الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنهاد عاصي عباس حسن البياتي17407
15سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمها محمد خليل محمود .17408
25يثربكليه التربيه\ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام حامد علي صالح االحبابي17410
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىرسمية محمد محمود جاسم الجبوري17411
20بلدكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروطبان علي حسن حسين التميمي17413
8الضلوعيةكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدهللا حسن عبيد الجبوري17416
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغزوه كوان عبدهللا محل الجنابي17417
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد ميسر عناد عيفان الجغيفي17418
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية - علوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عبدالحكيم ابراهيم خالد الحمداني17420
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد صالح حميدي محمد الجبوري17423
20تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرى مراد جاسم محمد هويه17425
17سامراءاالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهويدا فوزي رميض عبد اسودي17426
25بلد كلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسبع خميس محمد حسين العزاوي17428
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  ذكردحام خلف مدحي خابور الشمري17430
14الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرموسى نجم عبدهللا عبد الجبوري17431
14العلماعداديةكاتب  ذكرليث عبدالمنعم خليل حمد الجبوري17432
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد ابراهيم احمد محمد العزي17434
6بيجيترببة اللغة االنكليزيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض حسن خلف علي الجبوري17435
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25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعن احمد كريم ذياب البياتي17436
20تكريتكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبدالقادر حواس فياض الحمداني17439
13بيجياعداديةكاتب  ذكرخضير نوي خضير علي الجبوري17441
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىفرح عدي حاتم عبد هللا الحبوري17442
11الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي بشير رشيد عبد الرزاق العاني17445
12االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء خميس محمد جسام اعذي17447
22سامراءاعداديةكاتب  أنثىاساور حقي اسماعيل احمد 17448٠
40تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرنا سنيد سلمان داود الطربولي17449
20الشرقاطكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار عبد صالح حسن الجميلي17450
20العلمادابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا تركي محمود حمد الجبوري17451
6تكريتادارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقصي رجب حسن صالح الجراد17452
14الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد المنعم محمد عبدهللا جاسم الجبوري17454
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجميله ابراهيم طعمه صالح السامرائي17456
13بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام عبدالكريم حسين محمد التميمي17457
16يثرباالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنارمين محي محمد حبيب الحشماوي17459
25بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس ظافر صبار عطيه الجواري17461
26الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضر صالح محمد الجبوري17462
20بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعامر حمود هيفي حمادي الجبوري17463
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان رافق حسن محمد الفتوح17464
22الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد محمد شهاب الدوري17465
18تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكربالل ابراهيم خلف بالل العبيدي17466
21العلمالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين ضياء جاسم حمد الجبوري17467
16بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىسهى جمعه حماد حمود الجنابي17468
16الشرقاطالحدباء الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرضياء محسن محمد تجرة اللويزي17469
13الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار عبدالستار خليفه دخيل الجبوري17471
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسين داود طعمة الجبوري17472
7العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جمعه جلمود حسين العبيدي17473
15الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد اسماعيل عبد موسى الرملي17474
10بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي اعبيد عجاج غربي الجنابي17475
15بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمؤمل عباس فاضل مرهون الحرباوي17477
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررافد مشعان محمد عبدهللا الجميلي17478
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14تكريتكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحكم زياد جبر خليفه الناصري17479
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسلمى عجيل نجرس عبدهللا القيسي17480
20سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعابد عبد الباسط يونس ابراهيم العباسي17481
8قرى آمرليكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحسين امين قاسم عباس البياتي17482
16تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد يوسف ذنون ابراهيم المعماري17483
23ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد راوي احمد محمود الجبوري17484
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه زيدان خلف عيسى الجبوري17486
6الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشيرزاد عزيز غريب لطف هللا الداودي17487
17بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه عطيه ثريد جبل الجنابي17488
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرغسان سامي حسين جاسم الجبوري17490
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد شحاذه محمد يوسف القيسي17491
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد علي تمر عنكود العبيدي17494
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكركمال حلو محيميد عبدهللا الجبوري17495
30الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكولتان زين العابدين مهدي محمد -17497
32بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد علي عبدهللا حسن الجبوري17499
25الطوزاآلدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيوان شكور محمود خضير البياتي17502
19بيجياعداديةكاتب  أنثىوفاء علي حسين حريث الدليمي17503
9بيجيكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى احمد عبد حسين البزوني17504
21الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبدالكريم عبدالرحيم محمود زنكنة17505
22بيجيكلية التربية  للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي خلف علي حماده الجبوري17506
12قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل عبد ابراهيم موسى البياتي17507
24االسحاقيالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عجيمي سليم عزيز القيسي17509
5الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجسام خليل عبود رجب الجبوري17511
16بلد كلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبد محمد حسن العزاوي17512
9االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم محمد مشعل مجدل اعذي17513
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشروق صبيح حسان نجم الحنتاوي17515
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد دخيل احمد عوض الجبوري17516
20الطوزكلية التربية للبنات- قسم علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخولة حبيب غريب قادر الصالحي17518
30الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام هاشم محمد جاسم الجبوري17519
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعثمان عبدالمنعم حمادي عبداللطيف الويسي17520
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين راضي رمضان ياس الحمداني17521
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13بيجياعداديةكاتب  ذكروليد صفر جوهر عبدهللا الجواري17522
30تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عبدالمنعم محمد الطيف الدوري17523
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصباح صالح جاسم محمد الفراجي17524
20سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حسين احمد 17525٠
25الضلوعيةكلية االداب إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد علي خلف عياش الدليمي17526
20الضلوعيةكلية العلوم األسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد مظفر عبد الرزاق لفته العزاوي17527
20الشرقاطالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمثنى عزيز حسين هالل الجبوري17528
17بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره اركان ماهر علي العباسي17530
21تكريتالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  ذكراستبرق يوسف ذنون ابراهيم المعماري17531
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراكرم احمد خلف فرمان الجبوري17534
6سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىود محمود حسن شبيب السامرائي17538
22الطوزالتقنية االدارية / كوفهمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي نقي سالم غالب حسين البياتي17539
5تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى اياد زيدان خلف العبيدي17540
15االسحاقيكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق احمد علي جاسم القيسي17541
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي جالل سلطان خلف الحالق17542
23سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده شريف احمد عبد الجميلي17543
12تكريتكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا ليث فاضل حاجم العزاوي17546
16الشرقاط التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون جابر محمد ثلج الجبوري17549
15الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر حسين سلطان درويش الجبوري17550
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكروسام علي خلف حمد الجبوري17551
24بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه مهدي علي حسين التميمي17552
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخالد محمد احمد علي الجبوري17553
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعاليه علي عبيد محسن العكيلي17554
8يثربكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء عبيبد عبدالحميد عطيه العزاوي17555
0الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعصام جمعه حسين علي البياتي17556
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعماد كردي حسين بدر اللهيبي17557
30الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنجم عبدهللا سعيد مطلك الجبوري17561
23سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعائشه صباح عبداللطيف صالح النيساني17562
20بلدكلية التربية بناتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى حسن كاظم محسن الخفاجي17563
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص سعيد كريم ذياب البياتي17564
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرطاهر صفاء طاهر علي الدوري17565
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5يثربثالث متوسطحارس اول  ذكرغيث فؤاد كامل عباس الحبابي17567
25العلمالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل ملحم احمد محيميد الجبوري17568
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىصابرين عبدالجادر حمد شالل الدوري17569
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى محمد احمد خلف الجبوري17570
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفندي ارحيم محيميد معروف الجبوري17571
23بيجيمعهد اعداد معلمات بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد علي عبيد محسن العكيلي17572
30سامراءالعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي رشيد محمد جوري العيساوي17574
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكروسام رجب عبدهللا عمر الجبوري17575
12الضلوعيةالتربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافياء فايق سعدون جديع الخزرجي17577
29الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهام غنام خضير عباس التميمي17578
35الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىأسيل شهاب احمد محمد البياتي17579
20بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكرهمام احمد لهمود حمادي الجنابي17582
10سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه محمود حسن شبيب السامرائي17584
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتافكه حسين رحيم شريف الزنكنه17586
19الدوركلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائده عبد مظهر جمعه الدوري17590
30تكريتالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد اركان حمود عبدهللا الناصري17591
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخبات قادر احمد ابراهيم -17592
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرجاسم محمد امديد محمد الجبوري17593
17الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه مهند اسعد عبدالكريم الصباغ17595
27الضلوعيةكلية االمام الجامعة اسم عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي غزيل جاسم هريس الخزرجي17596
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكفاح شويش طه امين الجبوري17598
1الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرغسان محمد احمد علي الجبوري17599
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خورشيد حميد حسين محي الدين17601
16الطوزالعلومتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده محمد صالح يوسف البياتي17602
12تكريتكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ليث فاضل حاجم العزاوي17603
23الطوزكلية ادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب حسين علي حميد الحمداني17604
24تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان نعمان حسين عطيه الجبوري17606
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى ماهر صالح مهدي البواسود17607
24الضلوعيةكلية التربية للعوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء رباح احمد غثوان العبيدي17608
17تكريتالكلية التقنية الهندسية/هندسة تقنيات التبريد والتكييفاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمقدام صفاء عبد اللطيف خلف عبد اللطيف17611
11يثرباالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبدالكريم علي جاسم الحشماوي17616
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25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حسين علي محمد الجبوري17625
17بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرالزم محمد صالح محيميد الجبوري17628
28بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىانعام عكاب احمد نايف االحبابي17629
19تكريتكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفاروق جاسم محمد عبدهللا العجيلي17631
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه نايف الطيف صالح السامرائي17633
30الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرخالد عزيز حسين هالل الجبوري17634
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ حارث عمر نجم السميحي17636
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محمد حسون صالح الجبوري17638
23سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد ماجد حامد احمد النيساني17639
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدالحميد جمعه ابراهيم السامرائي17640
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه فيصل عبد هللا حسن العزاوي17643
20الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح قيس فرج عطوان الدوري17644
21بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرخليل علي محمد خلف الجبوري17646
21العلمكلية القانون والعلوم السياسيةقانونماجستيرقانوني  ذكرحسام احمد عبدهللا ماضي الجبوري17647
35الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىليلى حمه زياد محمد امين سعيد صالحي17648
17بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد حسين احمد ابراهيم الجبوري17650
8الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد صالح اسماعيل حسن الجبوري17653
30بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي محمد جالوي مهندس الجواري17654
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعباس حسين محمد مخلف الخزرجي17655
19الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن نجم عبدهللا محمد الدوري17656
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشذى سلطان علي محمود النيساني17660
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعلي ماهر صالح مهدي البواسود17663
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح خلف صالح جاسم النيساني17664
5الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمصطفى جمال عبود خلف الصحن17665
17بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد علي محمود ابراهيم الجنابي17666
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد ماجد شاكر حمود العباسي17668
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حمد عواد عمر الجميلي17670
25الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرويده سالم غالب حسين البياتي17671
8العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب بدو محمد خلف الجبوري17672
17الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير خلف محمود خليفة الحمد17673
30تكريتاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفيصل غازي فيصل محمود الناصري17674
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21بيجيكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعه حماد حمود الجنابي17675
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه ماهر علي محمود العباسي17679
12سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون فاضل خلف صالح الربيعي17680
13العلمالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبيحة عباس احمد عبدهللا الجميلي17681
6قرى آمرليكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد رعد اسعد محمود الحسيني17684
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى هاشم عطيه علوان البوعباس17685
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس حسن عمر ملح العبيدي17686
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حكمت كريم صالح الدوري17687
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ حارث عمر نجم السميحي17688
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد عطيه صالح عيدان الجبوري17690
24تكريتكليه العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمثايل ضاري رشيد خلف الجنابي17691
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد مشرف علي عناد الصبيحي17693
22االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام مبدر عباس احمد اعذيه17694
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء بدر عبدالحسن جدوع السلطاني17695
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعقيل لطيف عيد عياش المالكي17696
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعثمان مصطفى احمد علي -17702
12الشرقاطكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان جاسم عواد عيسى العبيدي17703
15الطوز  كلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرات قصي عيدان خليل البياتي17704
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرهاني زبار جاسم حمادي الجنابي17706
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكررائد نفوس علي سلمان العبيدي17707
19الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ابراهيم عباس حسين التميمي17709
6الشرقاطكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمود عبد حسن جاسم الجبوري17710
17بيجياعداديةكاتب  ذكررائد حمود اسويد علي الجبوري17712
22سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمير واثق حسن درويش السالوي17713
12سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد فاضل عليوي طعمه النيساني17715
18تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير عماد حسين علي البياتي17716
23الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهيرو طالب رشيد حيدر محمود17717
16الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة صالح الدين ترف حبيب الجبوري17718
18تكريتكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورس سبهان محمد شبيب الجبوري17719
20بلد كلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد دالل عبد هللا حسن العزاوي17723
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرعدنان سعيد علي سليمان العباسي17724
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11بيجيالتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين منيف صعب احمد الجنابي17725
11الدجيلالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيان احمد تركي محمد الخزرجي17726
11الدجيلكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها سلمان هجول عباس الخزرجي17728
35بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىديانا محمد رؤوف ولي البياتي17730
20سامراءاعداديةكاتب  ذكررائد طه قدوري احمد الدوري17731
16بيجي  كلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسن محمد احمد محجوب القيسي17732
10بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه عالء موسى خلف الصميدعي17735
20الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررسول عباس محسن فرحان البياتي17738
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى ناظم توفيق يوسف الحديثي17739
20بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعماد نايف حسين عباس عباس17740
7العلمكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسن عمر ملح العبيدي17741
30تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب زيدان خلف عبد الحديثي17742
28تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزينب عبدالوهاب صبحي عبدالقادر الونداوي17745
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىزبيد ناصر حسين علي الفراجي17747
7قرى آمرليالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس سكران زين العابدين شريف البياتي17748
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىساره محمد ثابت نعمان التكريتي17750
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء صبحي محمود صالح الحنظل17751
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزكريا غازي فيصل مهدي البياتي17752
20الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح محمود فاضل جادهللا الجبوري17753
24الدجيلاداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ابراهيم عباس حسين التميمي17754
22االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير محمد رشيد هجرس اعذي17756
27تكريتالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عبد السالم ابراهيم عبدهللا الناصري17758
11الدجيلكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب عبد عباس حسين الحشماوي17761
25بلد كلية االمام الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى كفاح حسين حسن الدجيلي17763
13سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال ايوب طه ياسين الدوري17764
19سامراءكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى علي داود سلوم مهداوي17766
20الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشائر خيري حميد حسين العكيدي17767
16الشرقاطالتربيةللعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتركي سالم عبدهللا خلف الجبوري17768
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرور عثمان طه حسين 17769٠
35بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاميره عبدهللا مصلح حمود الجواري17772
8الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحكم عبدالكريم رشيد هيالن العزاوي17774
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15بلدعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء مظهر علي صالح الدراجي17775
15الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرشا محمد حسن لطيف الخزرجي17779
10بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد احمد ابراهيم حماد الجبوري17780
16الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى غنام خضير عباس التميمي17781
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن نقي تقي هزاع البياتي17782
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمهدي صالح عنجور عباس البياتي17783
28بلدالتربية للعلوم االنسانية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرحسن هادي صالح جاسم االحبابي17784
12الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىورود اسماعيل خلف حميدي الجبوري17786
7تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره هاشم نوري مجول البزوني17790
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد اياد صابر علوان الطائي17791
20بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور صاطي سرحان علي الحمداني17792
18الضلوعيةقسم اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجاة صاحب شويش نايف الخزرجي17793
27االسحاقيكلية التربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ابراهيم محمد هماش اعذيه17795
13العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهان حسن صالح ياسين الجبوري17797
19الدجيلكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث مجيد نصيف دغيش الفراجي17799
15بلدالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مظهر علي صالح الدراجي17800
8الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام وليد صالح احمد الدوري17803
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعواد محمد محسن علي السالمي17805
22تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم حاتم اكرم ثابت الحديثي17806
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد عامر حسين محمود الفراجي17807
5الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الناصر نذير جفال بدي الجبوري17808
29تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق حكمت فهد دهش الكراعي17809
34سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىناريمان واثق حسن درويش الويسي17810
34سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرسل حميد عبدالرحمن علي العباسي17811
30سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير رشيد حميد صالح النيساني17812
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىابتسام ابراهيم محمود خليفة الحمد17814
20الدورالعلوم التطبيقية علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرنائل مصطفى محمد ابراهيم العبيد17815
22تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رافع علي حسن الدليمي17816
7الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند محمد حسن محمد الجبوري17818
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبدالمجيد خلف علي الجبوري17822
16يثربكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد خلف حمد حسين االحبابي17823
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20الضلوعيةتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأنعام رباح حسين حاجي الخزرجي17825
15بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبدهللا حسين محمد الحيالي17827
25سامراءالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماح جبار مهدي كريم الساعدي17830
23الدجيلاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد داود سلمان الشمري17835
12بلداالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر مظهر علي صالح الدراجي17836
15تكريتكلية التربية للعلوم اإلنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار اصلبي غانم مهيري الدوري17837
14العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرليث احمد خلف هزاع الجبوري17838
18بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرميثم محسن علي جمعه الدليمي17844
25يثربكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين توفيق جارهللا صالح االحبابي17845
24بلد كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نكه صالح ابراهيم الكروي17850
30االسحاقيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم طه احمد جميل اعذيه17851
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء يوسف ناصر سعود الفهد17852
5بلدابتدائيةحرفي  ذكرقاسم عيسى احمد جاسم الحشماوي17853
24العلماعداديةكاتب  ذكرسامان داود صالح غالم الجبوري17854
10الضلوعيةكلية تربية العلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاميره فرج حسين حمد الجبوري17856
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم رياض محمد فاضل الجبوري17857
17الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء حمد خضر سلطان الزبيدي17858
19الدجيلالمأمون جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر مولود احمد طراد العزاوي17860
24سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس لفته خلف خضير السامرائي17862
25سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيسى لطيف سلمان نيسان النيساني17863
20يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصفاء غازي محمد مهدي المزروعي17864
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفالح حسن مراح احمد العبيدي17865
15بيجيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عبد موالن مطلب العجيلي17868
10بيجيكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسيم احمد عكاب كاظم الجنابي17870
18الضلوعيةالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيمان رباح حسين حاجي الخزرجي17872
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوران عبد الحسين عباس باقر البياتي17873
25الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه مثنى ياسين مخلف الدوري17874
10سامراءكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرزياد محمود اسماعيل محمد السامرائي17876
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىخولة محمود طه داود -17880
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمود خضر سعيد خلف الجبوري17881
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور ابراهيم علي معروف االلوسي17883
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35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء سلطان علي محمود النيساني17885
15يثربالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسيل محمود صالح محمد الحبابي17886
23بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر عطيه صالح عكل القيسي17887
7الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث روكان حميد ابراهيم العزاوي17889
18بيجيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرهيثم عبد هللا علي عباس القيسي17891
8سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبد االله عبد القادر عبد المجيد االحمد17892
8الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروسام وليد صالح احمد الدوري17893
23سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرداود سلمان داود سلمان الجبوري17894
29العلماعداديةكاتب  أنثىنبأ عاصم شهاب حمد الجبوري17896
11سامراءكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمار خالد محمد عيسى الدوري17897
15بيجياآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلمى حميد باش كسار الحمداني17898
12الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل ابراهيم عبدهللا ظاهر الجبوري17899
24الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جاسم حمد عليوي الزبيدي17900
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي كريم حسين محمد الونداوي17902
6بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفيصل مشعان علي خلف القيسي17903
35سامراءكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سامي مهدي صالح البازي17904
17تكريتكلية اآلدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى عصام محي الدين عبدهللا الزيدي17911
24سامراءالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعباس عبدالرحمن جاسم صالح السامرائي17914
15قرى آمرليعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف صالح الدين شكور جرو البياتي17915
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاويه ابراهيم احمد خلف الجبوري17916
15سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء عبد االله عبد القادر عبد المجيد االحمد17920
15بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعالء عكاب كامل علي الجنابي17922
14تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير بديع زكري محمد النعيمي17923
21الشرقاطكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعماد سالم مهيدي صالح المرسومي17924
9العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرليث شاكر علي حسن الجبوري17925
25الضلوعيةكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجمال حامد حسن حمد الجبوري17927
19الضلوعيةكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفائزة جواد محمد جعاطة الجبوري17929
17الشرقاطكليه التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنداء احمد ذياب محمود الجبوري17930
20العلمكلية علوم الحاسبات والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عامر نعمة هادي الهدام17931
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرطارق زياد خلف جواد الدراجي17934
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىانتصار طلك شالل كفري الشمري17936
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11الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سعود شهاب احمد الفراجي17938
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد خطاب عمر الناصري17939
25ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمصطفى حسام اصليفج محمود الناصري17940
21الشرقاطكلية التربية االساسية /الشرقاطفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذارء فتحي سماك شرقي الجبوري17941
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىاالء عبدالرحمن عبدهللا حمد الراوي17943
22تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين طالب عمر محمد النوسه17945
30سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوجدان احمد محسن علي العظيم17947
11سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر يونس ابراهيم طعمه السامرائي17950
34سامراءالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد رفعت داود سلمان الجبوري17951
24سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب اسماعيل حسين سعود علي اكبر17953
33الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاحالم عبدهللا محمود خلف البياتي17956
12الضلوعيةالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد صبحي حسون الجبوري17958
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى باسل اصليفيج محمود الناصري17959
15تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين ياسين محمد حميد السالمي17961
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار خلف حماش خلف الجبوري17964
17الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسام صالح مهدي احمد النعيمي17965
18الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي ناظم حسين خضر الجميلي17968
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوار ربيع ممدوح حمد الكميت17969
33سامراءالتربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسروه ابراهيم خلف مطلك الجبوري17970
6الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسيروان عزيز علي محسن الجبوري17971
8سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود خالد نعمان حسن نيساني17973
11الضلوعيةكلية التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه كامل ذياب حسن الفراجي17974
29الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه صباح حسين علي الدوري17975
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل احمد محمود قادر محمد17976
21بيجيالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى خالد عبدالجبار رشيد الفراسي17979
34الدوركلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث طالل مجيد سلمان الدوري17980
13بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىبان قاسم عبد الكريم محمد الحيدري17981
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريم ابراهيم مجيد محمد الناصري17984
15الدورابن رشدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مزهر شكر محمود المشهداني17986
17االسحاقيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات محمد احمد محمد /17988
24سامراءكلية  التربيهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررأفت سرحان عبدهللا حسن العيساوي17990
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40سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان عطا هللا احمد نايف الشمري17992
14تكريتكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرشا عبد مهدي صالح الحديثي17994
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار باسل صالح عبدهللا اللهيبي17995
7سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفاه مدهللا مجيد احمد الدوري17997
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمروان طه عبد الكريم جاسم السامرائي18000
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنزهان كامل بدوي محمد السالمي18001
14االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير محمد احمد محمد /18002
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانشاد فوزي يحيى احمد الحنظل18004
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ناجي جرجيس عبد الواحد البياتي18006
37سامراءكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرانس نعمان حسين جاسم السامرائي18008
14سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى سعيد حميد فرحان األسودي18010
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرفيصل عاشور حميد علي المياحي18012
17يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله حسن ياسين حميد التميمي18013
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعدنان راوي علي محمد الجبوري18016
34تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء محمد حسن حريز حمادي18017
20الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء احمد مصطفى جاسم الفراجي18018
9الدور كلية علوم الحاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىداليا احسان طه ياسين الدوري18019
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان عنتر حمد خلف الجبوري18021
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى علي مصطفى انجه الجباري18025
17العلمالنربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير فاضل فيزي حسين العزاوي18026
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرناهي شهاب احمد سعيد المكدمي18028
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرساري عبدهللا حماد ظاهر الجبوري18029
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرمهيمن ايوب جاسم محمد البو سلو18032
22بيجياخرىدبلومكاتب  أنثىجواهر نبيل قاسم صبري الناصري18035
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود راضي خلف عواد اللهيبي18037
16تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن فواز حمدي محمد القاسم18038
23الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن عبدالسالم محمد محمود الجبوري18040
25الدوراعداديةكاتب  ذكرمهند بدر عواد علوان الشاماني18041
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرابراهيم ايوب جاسم محمد البو سلو18042
25يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر علي جميل عليوي الحبابي18043
7قرى آمرليكلية التربية للعاوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم حسين مصطفى زيدان البياتي18045
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35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعزز سعدون احمد سليمان الجميلي18046
10بلداداره واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد رزوقي حسين حاجم \18047
25يثربكلية التربية ابن رشدعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف حسين عبود علي التميمي18048
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبراق محي محيميد صالح التكريتي18050
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعباس خزعل عبد مزعل العجيلي18051
3الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد علي حسين علي اللهيبي18054
29الضلوعيةكلية التربة للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد حسين فارس الخزرجي18055
25يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجميل علي جميل عليوي االحبابي18056
7الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان اركان عاصي حاجي الخزرجي18057
30الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر عيسى عويد خلف الجبوري18059
22الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمهى سالم فوزي عبد هللا التكريتي18062
15الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عدنان عبدالجليل حسين المكدمي18065
21قرى آمرليكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق علي محمد حسين البياتي18066
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكروائل نوري حمد عمر الجبوري18067
26االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد القادر ابراهيم حميد حبيب القيسي18068
14الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب احمد محود قادر محمد18069
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسين محمود سلمان حسن البياتي18071
15تكريتكلية العلوم االسالمية - الفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء ربيع سهيل نجم العبيدي18072
17سامراءالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاخالص فاروق كريم فاضل البياتي18074
25سامراءاعداديةكاتب  ذكريحيى صفاء عبداللطيف مصطفى الرحماني18076
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرزياد طارق طه حسين الجبوري18077
15الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبتول فاضل راشد صالح الحميري18079
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراكرم عبد المحسن خلف عبد هللا اللهيبي18080
11بيجيكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه ياسين مصطفى عبدالعزيز الحمادي18081
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه ابراهيم خلف مطلك الجبوري18082
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورجان علي قلندر خليل //////18084
18بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر طه حمد علي القيسي18086
30سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمد وهيب فرج -18088
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاالء فاروق كريم فاضل البياتي18091
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعواد ابراهيم جادهللا سليمان اللهيبي18092
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عبد الطيف سعيد العجيلي18093
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25تكريتاعداديةكاتب  ذكرمروان شاكر محمود حياوي الدوري18095
38بيجيكلية الهندسة هندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعماد خلف احمد عكله الجبوري18097
7الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخيرهللا اركان عاصي حاجي الخزرجي18098
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه فاروق كريم فاضل البياتي18100
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمد ثابت نعمان التكريتي18101
20قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكراشرف عباس حمد غيدان البياتي18103
28تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرويدة عداي فزع حمدان الجنابي18104
16تكريتكلية الهندسة - قسم الكيمياوياخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفتوح رائد فريد حديد الحديثي18106
11بيجيكلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاسماء علي محمد الطيف ض الجبوري18107
11الضلوعيةالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان صالح سالم حسين الجبوري18108
25الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى خليل ابراهيم جاسم المحمدي18110
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين دلي مجيد حميد العجيلي18111
35سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنغم عباس فاضل عبد /18112
17قرى آمرليالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمد مهدي هزاع البياتي18113
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعلي صالح حسين حمد الجبوري18114
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمار رشيد عواد ابراهيم -18115
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسالم مجيد محمد حسين الداودي18116
12الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان عبيد حسين عزيز الجبوري18117
28تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد احمد خليل ابراهيم الجبوري18118
24تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنين عيسى محمد بكر الراوي18119
17الشرقاطالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاضل فرحان موسى عبدهللا الجبوري18120
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى عباس عريان عزيز البياتي18121
22الشرقاطالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنشوان عبدالقادر صويلح محمد اللهيبي18124
22بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم نايف اسود يوسف الجبوري18125
27الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحسين دعبول خلف عميري اللهيبي18126
10بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحنين عامر اديب حسن الناصري18127
30تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبد الطيف سعيد العجيلي18128
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا عبدالكريم ابراهيم علوان المكدمي18129
35تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العزيز تركي دلي صالح العجيلي18130
10بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرأحمد عجاب خلف علي الجميلي18131
7بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرودى ياسين مصطفى عبدالعزيز الحمادي18134
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20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود حميد محمود حسين 18135٠
20تكريتكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد حمد حسين العجيلي18139
6قرى آمرليالعلوم االسالمية الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنوري محمد هزاع حيدر البياتي18142
30يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسلمان احمد محمد عزيز البياتي18143
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالناصر سعدون احمد نجم المشهداني18145
6بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد صالح متعب حمادي الحمداني18146
25العلماعداديةكاتب  أنثىوسن ياسين عباس عبد العجيلي18147
15الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرارام علي محمد فاضل الجبوري18148
5الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكراثير يوسف خالد مصلح الجبوري18149
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد مزهر خليل جمعه -18150
11تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى اكرم مزعل طالب التكريتي18152
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي قيس ابراهيم محمد السامرائي18153
20بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سامي بدوي جبل الجنابي18156
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرابراهيم خالد محمود عبدهللا الرملي18158
10بلدكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ياس فهد علول الخزرجي18160
19بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد تايف اسود يوسف الجبوري18163
20الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح احمد ظاهر حسن اللهيبي18164
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي دحام زبن حسن العبيدي18167
13تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتارا معن يوسف احمد الثويني18169
30سامراءالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد مناف عباس ياس السامرائي18171
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىريم اسعد طه ياسين الدوري18172
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد محمود عبدهللا حمود الرملي18174
15االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمعمر محمد فهد علي شايع18175
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىتحرير علي حمد خميس البياتي18177
16الطوزكلية التربية االساسية / شرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنجاة علي حسن علي الداودي18178
13قرى آمرليالتربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتسواهن جعفر حمد سليمان البياتي18179
8بيجياعداديةكاتب  ذكرخلف طلب علي حمود الجميلي18180
20الضلوعيةكلية التربية الرياضية والبدنيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلطيف شكر محمود حسين الخزرجي18181
34الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند نايف ذياب حسين السعدي18184
28ديوان المديريةاالدارة  واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيثم يوسف سعدون يوسف الحبابي18185
6يثرباالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصر مزحم داود رميض المزروعي18187
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0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعلي حسين طه حسين العباسي18189
21بيجي العلوم االسالميةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعدي مهدي صالح حسين الجبوري18191
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرأنس سليمان صالح حميد العباسي18195
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرسهي محمد مهدي صالح العجيلي18196
6بيجياعداديةكاتب  أنثىافراح مجيد مسعر فهد اللهيبي18197
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرحان فرج احمد محسن الجبوري18198
19بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاضل عبد حرجان مجيت الجنابي18199
22يثربكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدالنبي كاظم عباس التميمي18201
30تكريتالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرخضر سعود صبري عبد الشنداح18202
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد احمد ثلج وحيش الجبوري18203
20الضلوعيةكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال هاشم سامي جاسم الجواري18207
16بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاهداء عبيد خلف صالح القيسي18209
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرقصي قحطان صالح حميد العباسي18210
12الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىميمونه حمد كنوش حمد ألجبوري18211
18بيجيكليه التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزيز محمد احمد علي الجبوري18212
17الشرقاطكلية الهندسهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرليث احمد محجوب خلف الجبوري18213
22الضلوعية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفاروق مناور ذياب حسين السعدي18216
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فاضل يوسف حميد التكريتي18218
15الضلوعيةكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموفق جاسم محمد زبط الخزرجي18219
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرنبهان عدنان صالح حميد العباسي18220
26قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرلطيف ابراهيم محمد علي االمرلي18223
9بلدالتربية ابن رشدلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عباس حسن حسين التميمي18226
35تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن ناصر سعدون حميدي الدوري18227
14الضلوعيةثانوية االمين للبنينادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى احمد ريس احمد البوريس18230
30الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله مصطفى محمد جاسم الدوري18231
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعبدهللا قحطان صالح حميد العباسي18235
27تكريتالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عدنان خيرو عبد التكريتي18237
16الشرقاطعلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصباح خلف سليمان خلف الجبوري18238
25الضلوعيةكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعليه كريم محمود حيدري الخزرجي18239
35الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى كريم مجيد عباس الزبيدي18241
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن عبدالقادر حسن علي التكريتي18242
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7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحذيفه احمد ريس احمد البوريس18243
21تكريتكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب اسماعيل يحيى ماجد الناصري18245
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود عاشور حميد علي المياحي18246
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفيصل الياس خضر علي اللهيبي18248
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراياد كامل خضر مهدي البازي18249
25قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال هاشم محمد علي االمرلي18251
18الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوسن محمد دخيل ماجد الجبوري18256
20الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفاء علي حسن حمد الجبوري18257
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرلؤي قحطان صالح حميد العباسي18259
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح عواد رمضان محمد اللهيبي18260
23سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عيسى محمود حسون العباسي18261
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكررامي عدنان صالح حميد العباسي18262
25الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرراجح علي حسن حميد اسباك18264
26الشرقاطالتربية االساسية /الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد ابراهيم خلف حميد اللهيبي18266
11تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمسعود سعود صبري عبد الشنداح18268
10تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى طه يحيى سلمان قيسي18269
20الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى علي محمد خلف الجبوري18270
25سامراءكليه التربيه للعلوم االنسانيه عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حردان مخلف مزيد العيساوي18271
21الشرقاطالتربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر محمد عويد هندي الجبوري18272
25قرى آمرليكلية تربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة جالل عزيز سمين البياتي18274
11قرى آمرليكلية القانون و العلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفيصل جمعه عبدهللا حسن البياتي18279
15تكريتكلية االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخليل عبد حمد حسين العجيلي18282
25يثربالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر صالح ابراهيم احمد االحبابي18283
33تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد خليل ابراهيم علي النعيمي18284
8بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عبدالرزاق محمد عبدهللا الجبوري18287
16تكريتكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نبيل رجب لطيف الطائي18288
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمد بشير شندح البياتي18294
20قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرباسم محمد ولي عباس البياتي18296
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محجوب احمد محجوب القيسي18299
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد سالم محمد جاسم الجبوري18300
13الطوزاعداديةكاتب  أنثىاسراء خضر محمد اسماعيل البياتي18302



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد حمد صالح حمد الجبوري18304
26الطوزكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمنذر خضر محمد اسماعيل البياتي18306
20الشرقاطكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرصفاء فندي احمد فاضل الجبوري18307
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار فيصل رؤوف محمدصالح الدوري18310
15تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمصطفى عمر بهجت شاكر التكريتي18313
18الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون حسن حمد علي الجبوري18314
11الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنورس جبر عبدهللا خلف الجبوري18319
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان ابراهيم احمد محمد الجبوري18320
30الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمياسم جاسم محمد فارس الخزرجي18323
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرماهر عبدهللا معيد محجوب الجبوري18324
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخيرهللا شهاب احمد نجم الجبوري18325
11تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرياسر طه محمود احمد األومري18326
21الشرقاطكلية التربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صبحي منديل عبدهللا اللهيبي18327
20الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتهامه بابان عبدهللا سلمان الجبوري18329
25قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسام محمد ولي عباس البياتي18331
11الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز هشام ذياب خلف الجبوري18333
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل سالم حسن محل الجبوري18334
19الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كريم خضير عباس النعيمي18335
15بلداعداديةكاتب  أنثىشهد منعم نصيف جاسم المزروعي18337
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمديحه كردي صالح عبدهللا الجبوري18338
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفيه ظافر محمد احمد الساجي18341
7بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا عطيه حسن عبدهللا السالمي18342
15يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا خوام عبدالعباس طعان التميمي18343
26الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروضاح احمد صالح محمد الجبوري18344
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ احمد عطيه علو الجبوري18345
10الطوزالتربية قسم اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى عدنان صالح حسين العبيدي18347
35الطوز كلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالقادر محمد حميد محمود -الزاهدي18350
20تكريتالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خليل حسين علوان الجواري18351
35بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام كامل عبد الكريم بنيان الجبوري18353
20العلمرياضةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد كرجي خليفه حمادي الفراجي18355
12قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب صالح مهدي هزاع البياتي18356
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8سامراءكلية تربية البناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج طارق احمد صالح العباسي18357
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر عبدهللا محمود احمد الجبوري18358
17الضلوعيةكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ عباس احمد حسون الخزرجي18359
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فرحان ظاهر حمد الجبوري18361
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرشهد شاهر محمد حسين الجبوري18362
21الطوزالعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهلة محمد زين العابدين محمد البياتي18363
18بيجي كلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان اسماعبل مناع محسن العكيدي18364
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرلؤي اسماعيل عبدهللا عميري اللهيبي18371
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر حمد ذياب حميد الجبوري18373
20تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىشهباء حميد مجيد علي العجيلي18375
30العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالهادي اسماعيل حماد حمادي الفراجي18376
12الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساري عبدهللا محمود احمد الجبوري18378
17بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عبدهللا جمعه رجا الجبوري18380
34سامراءجامعة امام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق احمد صالح العباسي18381
20الضلوعيةكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح عباس داود صالح العزاوي18383
13الدوركلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبد الغني مدحي فيصل الدوري18386
27الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان حسين سعيد عباس البياتي18387
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعالء ابراهيم صبحي اسماعيل الجبوري18389
20الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالكريم مجيد متعب احمد العزاوي18391
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالقادر محمد سعد محيميد الجبوري18393
0الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهدي حسن قادر موسى موسى18395
14الدوراالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرارشد طاهر عباس حميدي الدوري18396
25سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرسل سعيد احمد جاسم السامري18397
17الشرقاطكلية اآلداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال محمود مصطو جمعه الجميلي18398
13الضلوعيةالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف ابراهيم صالح العزاوي18399
30بيجياعداديةكاتب  أنثىرواء عبدهللا عواد عبدالكريم الجبوري18407
13الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عامر محمد ديونك االجودي18411
31الشرقاطكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان سطم احمد نعمه الجبوري18412
13بيجيالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عثمان محمد علي الجنابي18416
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعال عثمان محمد علي الجنابي18421
31سامراءالتربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرساجد خليل محمود صالح -18425
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10العلمالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسلم عواد مخلف عويد الجبوري18426
18قرى آمرليالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال حميد علي موسى البياتي18428
13قرى آمرليالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقاسم حسن احمد سليمان البياتي18429
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان حسن احمد سليمان البياتي18431
25قرى آمرليكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ابراهيم احمد سليمان البياتي18432
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمهران صالح حسين ضيف المجمع18436
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد اياد خضير احمد اللهيبي18437
18تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبدهللا صالح عبدهللا شلبي18438
20الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجمعه شهاب احمد حميد الجبوري18441
16االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سالم حسن غايب اطعيمه18443
10بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة قدوري محي ابراهيم االسودي18447
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز محمد حسين احمد الجبوري18449
16بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خلف احمد شبطه العكيدي18452
17االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسعد كامل عبدهللا نهار النهار18456
25الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد عدنان شكور علي البياتي18458
3االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىعبير سامي علي جاسم اطعيمه18464
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي خليل جمال مهدي السلم18465
20الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عباس عسكر حسن البياتي18466
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نوري فالح صالح الجبوري18469
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىهناء فضل شرموط مبارك الدليمي18470
15يثربالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالكريم علي جاسم الحشماوي18472
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرفؤاد غانم سبع خميس البو اسود18473
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمار يوسف هذال حمد الخزرجي18474
28بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصفاء محرف احمد حسين المزروعي18475
35بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسهام مجيد صبار جليب الجنابي18476
10بلداعداديةكاتب  أنثىنور صالح هادي هاشم الجنابي18477
2سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرصالح مهدي صالح حمد البازي18481
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد رسول خليل الطيف طعمه18482
3الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى مجول اسماعيل علي رياش18483
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا صباح احمد مضحي الرفيعي18485
3سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد كاظم محمد علي العباسي18487
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20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد صالح دخيل خلف الدخيل18491
25الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء محمد داوود علي السامرائي18493
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكربالل نوري دحام محمد الدوري18495
11سامراءكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار غني محمد مخلف العيساوي18496
27الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراركان محمد جاسم خليل الخليل18498
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غانم حميد جمعه البونيسان18499
17الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله يوسف وسمي مهدي العزاوي18500
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمد حميد حمادي الشمري18506
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىايمان محيميد ارحيم حمد العزاوي18507
7الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور احسان خليل ابراهيم الدوري18508
15تكريتالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى اشرف اسماعيل حسن العيساوي18509
28الشرقاطكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد صالح خضر الجبوري18510
21الطوزكلية التربية-طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر احمد عبد حسين البياتي18511
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعامر احمد جاسم شتر الجميلي18513
23الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم نورالدين رشيد احمد .18515
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه فاروق خلف محمد البازي18516
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنجم عبدهللا مذود نجم الجبوري18517
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجواهر عارف احمد فليح .18518
26الشرقاطكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محمد صالح محي الجميلي18519
31تكريتكلية التربية للبنات علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهال محمود اسماعيل علي -18521
20الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا فرج سبهان عبد الجبوري18525
13الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده رضوان غضبان حماد البياتي18526
24سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبى ياس حمد محمد العيساوى18529
10الطوزبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمصريه مصطفى حمادي حسن البياتي18533
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبدهللا اسماعيل طه المشهداني18535
30قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سهام حسين بكه البياتي18538
30الشرقاطكلية التربيهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح محمد عبدالرحمن محمد الجبوري18539
15العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه خلف علي احمد الجميلي18540
25تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى نزهان عبدالرحمن عبدالوهاب الناصري18541
8سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير رشيد حميد محمود العباسي18543
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم صاحب جاسم فرحان طعيمه18544
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5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكررفاعي محمود علي عبدهللا العباسي18546
20االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم جاسم سليم المشايخي18547
16الشرقاطالتربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد حسين علي الجبوري18549
19االسحاقياعداديةكاتب  ذكرزياد يوسف احمد مضحي الرفيعي18550
20الضلوعيةكليه التربيهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم حسن ناصر حسين الجبوري18551
21الدوركلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين فاضل صبح كنون طريمشاوي18552
35تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى دلي عبد حسن العجيلي18554
6االسحاقي كلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي محمد مطر اعطيشاوي18556
32الشرقاطكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان محسن محي حسن الجميلي18558
11االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ماجد محمد سلوم طرفه18559
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكركنعان خلف احمد ظاهر اللهيبي18560
20قرى آمرليكليه التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان هاشم تقي ابراهيم البياتي18561
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر صالح حميد ويس الخزرجي18563
10الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردحام عبد محمود متعب الشاهري18564
8االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروحيد صالح خلف ضيف المجمعي18565
14سامراءاعداديةكاتب  ذكرحذيفه خليل ابراهيم محمد ال نيسان18566
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد احمد شهاب احمد الفراجي18567
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرازهر صالح خضر جدوع الجبوري18568
11بيجياداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد سلمان محسن الصجري18569
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي عبدالسالم جاسم محمد الجبوري18575
35الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىيسرى جمعة عطية فرج الجبوري18576
30بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا سعيد دخيل عاني الجبوري18578
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمود حميد احمد الجبوري18580
12قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جمعه محمد سليمان البياتي18581
27الطوزكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه نجم محي الدين كاظم البياتي18582
3تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىشيماء اديب جاسم حمادي التكريتي18583
20الدوراالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد محمود متعب الشاهري18584
22االسحاقيكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عدنان جسام نصيف اغضيب18586
20الشرقاطكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشفيق محمود سعيد مطلك الجبوري18587
35بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاريام عبدالكريم عبداالمير جاسم الكوبيسي18589
27الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي كامل صبح كنون طريمشاوي18592
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5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد غضبان عبيد عيسى القيسي18593
12الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيمان سروت علي محمد الداودي18594
38سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمد محمود الهو البازي18596
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نجم ياسين خلف البياتي18597
35الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبهار بهرام محمد عزيز18599
3الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسند سعود حردان ابراهيم فراجي18600
18بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاصاله عبدالعزيز شاكر محمود الدوري18602
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناظر جمعه رمضان ابراهيم الجبوري18603
20سامراءكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حازم خلف صالح المخلبي18604
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروليد محمد سعيد محمد الجميلي18605
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد سلمان احمد صالح العباسي18607
12الطوزكلية القلم الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار دلشاد احمد عمر الداودي18609
10الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراسماعيل شهاب احمد خشان اللهيبي18610
25الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخميس قيس علوان احمد الخزرجي18611
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرزيدان خلف احمد ظاهر اللهيبي18613
14الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكريونس اسماعيل عبدهللا سكر الخزرجي18614
25الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرواثق مجول صبار احمد الجبوري18616
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف سمير صالح ياسين الياسين18618
20قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان حسين رضا كهيه موسى البياتي18619
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجاسم محمد سعيد محمد الجميلي18622
16الطوزكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء نجم محي الدين كاظم البياتي18624
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم اسود فيصل خلف العجيلي18625
25يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررواد محمد صالح سلمان الفراجي18626
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرباب سمير غيدان فاضل المولى18627
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد سالم محمود الهو البازي18629
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف رعد دحام داود التكريتي18630
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصفاء خلف صالح سلمان الفراجي18631
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد ركاد احمد بردي العبيدي18632
22الشرقاطكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس احمد مصطو جمعه الجميلي18633
31الدوركلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحفصه عادل رزوقي ابراهيم الدوري18635
4الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد سالم محمد عبدهللا الخزرجي18640
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24االسحاقيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام محمد عبدهللا حسين الطائي18641
20تكريتكلية تربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي محسن كاظم محياوي18642
17تكريتاعداديةكاتب  ذكرخليل اسماعيل مخلف مهدي العيساوي18643
22العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء هاشم محمد مصلح العزاوي18649
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر احمد نواف ضيدان اطعيمه18651
8الدوراالداب قسم علم االجتماعاخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرليث اياد علي حساني الدوري18652
13االسحاقياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنور محمد احمد ويس اغضيب18653
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعذبان خلف احمد ظاهر اللهيبي18654
25الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيا عبدالسالم علي فاضل الجبوري18655
11الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىديانا هاشم نادر جاسم -18658
32الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد احمد محمد ذاياب الجبوري18659
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عمادالدين عزيز ذنون القصاب18661
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرناطق سعود حردان ابراهيم فراجي18666
16العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار جودت جوير جاسم الدليمي18667
8سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعوف عبدالرحمن محمد عباس الدراجي18668
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكركمال عطيه صالح عكل القيسي18669
30بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر سالم ابراهيم احمد االحبابي18671
28بيجيكلية  العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمة محمد ابراهيم دحام الناصري18673
18سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنمارق مهدي صالح ابراهيم البازي18674
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد ياسين وهيب حسون18675
16الدوراخرىدبلومكاتب  ذكروائل شاكر محمد سلوم الدوري18676
20االسحاقي كلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعن صالح خلف ضيف اعطيش18678
20بيجياعداديةكاتب  ذكرقصي حسن محمد حسين الجبوري18680
30الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىفضبلة رجب عطية ساير العنزي18682
20تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد سعدي محمد صبحي احمد حمدي العزاوي18683
6ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد عبدالسالم قادر عبدهللا البياتي18684
13بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد علي عبيد خلف الجبوري18685
30الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوصال غازي شهاب احمد الجواري18687
25العلمكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاد احمد جواد مهيدي الحمداني18688
11الشرقاطكلية التربية االساسية /الموصلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررباح نجرس خلف ياسين الجبوري18689
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعد محمد فاضل حمد الجبوري18691
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11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عماد علي محمد بربرلو18693
20الدوركلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرازهر عبدالقادر الطيف كريم الدوري18698
30سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين سامي تايه خليفه العزاوي18699
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرانيا خليل عشم عبدهللا الجبوري18700
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىابتهال احمد صالح خلف السبعاوي18701
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىعليه علي احمد حسن العبيدي18704
18الدوركلية األدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عقيل طالع جابر النعيمي18706
20الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرغدة محمد ثامر احمد الجبوري18709
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان محمد سعيد عبدالهادي مهدي المعماري18711
25العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد صالح سلمان العبيدي18712
25االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمياء نعمان خالد محمد اكبيش18714
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدكسن شامل جميل محمد مطيبخ18715
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعكاب سالم جادهللا سعود الجبوري18716
28سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه حمد علوش حسن النيساني18717
15الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد محمد علي حسين الفراجي18718
15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىابتسام احسان احمد قنبر الجشعمي18719
8تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمضر غازي سعيد ارميض الطربولي18720
10االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحميد فرحان جاسم علي المجمعي18722
25بلد كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمثنى خميس محمد حسين العزاوي18723
35بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرشا شاكر محمود سلمان القره غلي18724
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد زيدان خلف احمد البياتي18725
22الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور رائد نعمه جابر الدوري18727
17الشرقاطالكلية التقنية الهندسية /الموصلحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىهبه علي عبد محمد الجميلي18728
15الشرقاطكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه علي محمود رضا االعرجي18729
10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمدينه عزالدين محمد جواد العاصي18730
6الشرقاطكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالباسط محمد جمعه الجبوري18731
11سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمود احمد عبد /18732
15العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سالم كردي غضب العزاوي18733
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعصام غانم عبد احمد البدراني18734
11الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهڤال فهاد جالل توفيق الداودي18735
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمار جابر غضبان جدوع الجبوري18736
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25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرقيصر عدنان مجبل جالم اعذيه18741
27بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم سعد عزيز حويش الجبوري18743
6سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين عبد الغفار ياسين علي البدري18744
15الضلوعيةتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان مهدي حمود حماش المفرجي18748
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه احمد ابراهيم نعمان البياتي18749
20الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالميه عبود مطر احمد البياتي18750
30العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراياد تركي فيصل ناصر العزاوي18751
8الطوزاعداديةكاتب  ذكرمظهر احمد علوان حسين البياتي18752
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف قتيبه صالح شبيب العزاوي18753
40بيجي0رياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلمى سعيد حسن مصطفى التكريتي18754
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار خليل عشم عبدهللا الجبوري18756
18يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ محمد عبدالعباس طعان التميمي18760
30سامراءكلية التربية / سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها فليح حسن علي ال صفو18763
28بلدالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صالح مهدي عباس الربيعي18766
24بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير كريم عبد حمد الجنابي18768
18بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر ابراهيم علي عطيه العكيدي18771
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد علي حسن علي ال صفو18773
16سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى عادل خضير عطيه البو سلو18774
30سامراءالتربية / سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا ياسين حسان خلف البو مهدي18776
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا عبدالمجيد الجبوري18777
20الشرقاطكلية االابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين خلف محمد عبد الجميلي18780
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرقحطان عدنان عباس امين الدوري18781
1الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنور رمضان علي معيوف الجبوري18782
27الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى عيدان خليفه طه الجبوري18783
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عادل حسن اسماعيل الجبوري18785
30الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركمال الدين حسن الطيف احمد الخزرجي18788
18بيجيالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ضياء عبدالستار محمد الزهيري18790
6الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسر محمد ناصر نجرس الجبوري18791
21تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرانيه غازي سعيد ارميض الطربولي18792
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس علي عبد الكريم احمد البو مهدي18794
16الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مكي فرحان روضان الجبوري18795



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20يثربكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان حسين علي االحبابي18797
13سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه احمد صالح نايف السامرائي18801
28سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا ازهر محمود حسن الجاسم النجم18804
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد زيدان خلف خضير الجبوري18805
23الشرقاطالتربيه االساسيه / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح احمد خضر عبدهللا الجبوري18806
14الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خليل سمين عصاف البياتي18807
26سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله عالء الدين سامي يونس الساجي18808
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمبروك سامي مهيدي صالح الجبوري18809
37الدوراالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى حامد عبد امين الدوري18812
17بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن خالص صالح جاسم المزروعي18813
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار شحاذه صبحي سالم الطائي18814
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد القادر عبد هللا خلف تركي اللهيبي18815
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىساهره محمد علي رجب الجبوري18816
17سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكررشيد حميد خليفه محمد البو عاصي18818
8بلداالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح شريف محمد نايف الخزرجي18819
16العلمفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصعب فائق تركي فيصل العزاوي18821
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرهيثم محمد مجيد عبدهللا الجبوري18823
23بلدالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا عالء كامل عبدهللا الموالي18825
10االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر عيسى نجدي مفلح طرفه18826
18الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاعزاز محمد عبود عويد الجميلي18827
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنسرين ادهام حسين ابراهيم البازي18828
13الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد علي محمد كيطان المكدمي18830
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيشتمان عبدهللا حسن محمد شيخان18832
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبداالمير ابراهيم صالح حمد الجبوري18833
12سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر سفاح خلف شويش الزناد18835
19سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر عبد العزيز عبد الرحمن عبد الركريم .18841
20تكريتمتوسطةحرفي اولأنثىسمره فيصل سعيد ارميض الطربولي18842
22تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد يوسف موسى جاسم العجيلي18845
16بيجيالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىرشا عادل جدعان لهمود الرهيوي18846
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد قهرمان علي خالد -18847
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمسيره عوض عكله عوض الجبوري18848
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5الدورابتدائيةحرفي  ذكرحسان جبار نومان احمد -18849
20بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله موفق حاجم سلطان العزاوي18851
33سامراءاعداديةكاتب  ذكرحذيفة رافع كريم محمد الكريم18855
25بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنال طه شكوري محمد القيسي18856
35الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد حسين غائب سالم المفرجي18858
16االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران ساجد صعب علي اطعيمه18860
15سامراءكلية التربية الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي عبيدان مجيد البازي18861
18الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن علي خلف عليوي الزبيدي18862
23بيجيالتربيع للعوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا ثائر اسماعيل بكر الناصري18863
10الطوزالكلية الهندسية التقنيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنجوى زيدان خلف احمد البياتي18864
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرزيد محمد ابراهيم عبدالحميد الجبوري18865
12العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل محمد صالح محمد الجبوري18867
20يثربكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر فيصل محمد علي االحبابي18870
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد شعبان احمد عجيل اللهيبي18871
30االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررعد مصلح خلف ضيف المجمعي18872
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محمد احمد محمد الفراجي18873
5الشرقاطكلية التربية للعوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا أحمد خلف عكله الجبوري18876
19الشرقاطادآبتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وليد خالد موسى العيطو18877
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء رياض احمد عبدالرزاق الشيخلي18878
13العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند هنوني محمد احمد الجبوري18879
25الطوزكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل بدران صالح مطر البياتي18881
19سامراءاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى علي حسن علي ال صفو18882
7سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعثمان محمد خليل محمد الدراجي18883
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود خلف مصطفى عيسى الجبوري18884
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند كمال جادر عباس البياتي18885
17العلمكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبد هللا محمود صالح عنكود العبيدي18886
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا طالل هاشم محمد البرزنجي18889
27الشرقاطكلية الزراعه والغاباتاخرىماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد يعقوب عطاهللا غثوان الجبوري18890
15سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده مطشر قحطان يحيى الرحماني18891
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكربراء صالح محمد حسين البازي18893
29الدورتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران لؤي طالع جابر النعيمي18894
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25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسندس علي لطيف جاسم الخزرجي18895
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماجده خلف عبدهللا جاسم الجبوري18896
5بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسين احمد داود عبيد الجنابي18898
30سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان بصير حالوب كاظم السامرائي18901
12بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررعد احمد ابراهيم عوض الجبوري18902
13بلد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسلوان سالم احمد عبد الستار العزاوي18903
17الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء رحيم حسين مصلح الجبوري18904
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىحنين مزاحم ابراهيم فرحان البواسود18905
30الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب حسان صالح حسين الدوري18906
25يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح حميد علي حمود االحبابي18907
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد هرموش محمد خلف طعيمه18909
22قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله حسين علي ابراهيم البياتي18910
7الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين جواد عباس شهاب المرسومي18917
12تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتاج الدين احمد صابر عبدالعزيز الرفاعي18919
23سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد علي حسن علي ال صفو18920
20العلمكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرباسل عبد هللا ياسين كنامش العبيدي18922
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررياض خطاب سليمان حسن المرسومي18923
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعدنان عبود خلف سليمان الصحن18926
25الضلوعيةكلية التربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ريس احمد عبد هللا البو ريس18927
18الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد سالم مصطفى سلمان الدوري18929
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمروة احمد مصطفى محمد العيساوي18930
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام نجم عبدهللا خليفه القيسي18931
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكربرجس سلمان حسن شعيب العباسي18933
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىريشه حماد صالح ناصر /18936
16بلدكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف نديم جاسم مرزوق العاني18939
20العلمكلية التربية للعوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف حاتم حسين حمادة الضفيري18940
25بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه نظيف ثامر فضيل الناصري18942
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب غانم ذياب داغر العزاوي18943
16الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد حامد عبد امين الدوري18944
15سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل حسين سعيد غرب البومهدي18945
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرقاسم كريم حميد خلف العزاوي18946
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20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىفخريه عباس عبدالرزاق حمود العاصي18947
15تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه اديب جاسم حمادي التكريتي18948
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرياس نجم عبدهللا خليفه القيسي18949
6الشرقاطكلية التربية للعلوم الصيرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفاه مكي روضان روضان الجبوري18950
31الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل اركان خميس محمود الخزرجي18952
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميديا سعيد فتاح هواز الداودي18953
24العلمكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه مزهر محمد منصور العزاوي18955
20الشرقاطكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي أنيس علي مصلح الجبوري18957
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىفتحية صالح سلطان حسين الجبوري18958
25تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور دحام ابراهيم حسن العيساوي18960
20الضلوعيةالعلوم رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علوان دوش حمادي الجبوري18961
17قرى آمرليكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان مجيد محمود محمد البياتي18963
22الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فائق محمد خلف البياتي18964
22ديوان المديريةكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح نعمه جواد خضير العزاوي18967
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرحاتم احمد مجباس علي الحشماوي18969
7سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررافد حميد حسون جمعه البازي18970
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي داود سلمان كايم الجنابي18971
18الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهاجر قحطان ضمد ثاير الزبيدي18974
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررعد فياض ابراهيم عبيد الجبوري18975
15الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء اسماعيل عبدهللا بكر العنزي18976
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطلحه محمد حسين محمد الجبوري18981
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  أنثىهاجر ابراهيم فاضل مهدي الدوري18987
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالرزاق حسن علي التكريتي18988
16العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح خلف احمد كاطع الجبوري18989
27تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى دحام ابراهيم حسن العيساوي18991
25بيجي0رياضةدبلوممعلم خامس  أنثىامنه محمد عمر بكر التكريتي18992
11سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرسل حسين سعيد غرب البومهدي18993
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره رفعت حسن صبح القاسمي18994
19العلماعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا ماضي الجبوري18995
20الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم احمد حردان زعيتر العبيدي18996
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر عبد محمد خليفه القيسي18997
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30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكربارق سلمان يوسف زيدان الجبوري18999
20سامراءكلية التربية / سامراء كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده عامر جميل محمد مطيبخ19000
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا مخلف حماد مدكوك اللهيبي19001
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغصون هاشم سبتي جمعه السامرائي19002
15بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفاه مثنى حمدي توفيقذ الثويني19004
22سامراءكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى نور الدين عبد الستار تركي العيساوي19005
30سامراءكلية الشريعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ضياء رشيد محمد السامرائي19006
23الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنيران مؤيد خلف جليل البياتي19007
30االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررسول محمد ناجي صايل اغضيب19010
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالباسط مجيد فاضل محمد البازي19012
8بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلورنس عامر خليف حميد الجنابي19013
22الدورالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ احمد رزوقي ويس الدوري19014
28بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا مناع غالب ضايع الجنابي19016
18سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكررائد عبدالرزاق صالح محمد السامرائي19018
13الطوزاعداديةكاتب  أنثىديكان حكيم ابراهيم فتاح -19019
22سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ياسين غانم فهد المخلبي19021
25الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزام احمد حردان زعيتر العبيدي19023
11بلدكلية المأمون الجامعه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزين العابدين علي تركي حسن الحمزاوي19024
14سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه غائب حسين احمد البدري19025
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام مهدي حسن فرحان البزوني19027
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعواد معاد ندا جبر القيسي19031
17سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس كمال جادر عباس البياتي19033
25سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند ياسين طه حسن النيساني19034
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرحسين علي عبدهللا خضير الجبوري19035
24بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم خليل مهيدي صالح النمراوي19036
11االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران خضر عبود جاسم المجمعي19037
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنوره عائد علي وهاب البياتي19038
15سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمقاتل خلف عبد ناصر العزاوي19039
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خلف مصطفى عيسى الجبوري19041
20تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر طارق داود سلمان التكريتي19044
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامجد شهاب احمد جسام البو اسود19045
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10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد خليل مهيدي صالح النمراوي19047
4يثرباعداديةكاتب  ذكررؤى علي حسين جواد السعدي19048
25العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمنيره محمد شالش سليمان جبوري19050
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد جاسم حمد عليوي الزبيدي19051
18الدور هندسة بيئةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدعاء ياسين علي جاسم البياتي19052
11سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر اسماعيل جاسم صالح البونيسان19054
12بيجياعداديةكاتب  ذكريوسف حميد خلف حويجه الجنابي19057
13سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىشروق عبدالخالق صالح علي البوعباس19062
25ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسمير غانم عبدالحي محمود الجبوري19063
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكربكر عبد الودود يوسف يعقوب الجركجي19064
12بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد حامد محمد سبع الحمداني19066
12تكريت االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد يوسف موسى جاسم العجيلي19068
25الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سالم مصطفى سلمان الدوري19069
15تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد نجم عبود سعيد الحلفي19071
21سامراءكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابه ليث حسن محمد ال جونه19072
17بيجيكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد عبيد عيسى الجواري19073
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام محمود فياض حميد الدوري19075
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرنهاد محمود فهد عبدهللا العيساوي19076
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فهد عبد احمد البياتي19078
16بيجيتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء علي احمد خرشيد الفراجي19079
28تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا بدري احمد مهيدي الخيال19080
25سامراء كلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة رافع غناوي عبدهللا البزوني19081
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبدالجبار كريم عبدهللا الشمري19082
13سامراءالعلوم السياسيهبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد احمد نصيف جاسم ال رحمان19083
17االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء ظاهر تايه غزال طرفة19085
10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل خليل ابراهيم محمود البياتي19086
19بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق حامد محمد سبع الحمداني19087
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهبة هللا سلمان مسعود عبد القادر السامرائي19088
10بلدكلية التريية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعالء حسن علي حندوش جابري19090
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكركاظم حمد جمعه تخيالن الجبوري19091
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبيداء كامل علي فرحان السامرائي19092
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20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافين علي جاسم ويس المهداوي19093
15الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىصفا مثنى عبدهللا محمود الدوري19094
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء طالل هاشم محمد البرزنجي19095
12سامراءاعداديةكاتب  ذكروليد خالد رشيد ابراهيم الفراجي19096
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمود يونس عابد محمد الجبوري19098
27الدجيلكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء علي لطيف جاسم الخزرجي19099
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر صالح احمد عبدهللا البو اسود19100
15سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن مجيد علي عبد الدوري19101
17تكريتاعداديةكاتب  ذكرعالء كريم حمد علو العبيدي19102
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد سعدي عيدان خليل البياتي19104
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرسامر عصام حميد صالح العجيلي19105
33سامراءاعداديةكاتب  أنثىبسمة زهير نعمان جاسم الصفار19106
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررعد حمد علي جادهللا الجبوري19108
11بيجيالتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى خالد احمد خرشيد الفراجي19109
16بيجياالمام العضم عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حمود محمد الطيف الجبوري19111
18بيجيكلية العلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرليث حامد محمد سبع الحمداني19112
32سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزالدين جمعه عبدهللا ضاحي رياشي19114
35تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية علي حمد شويش الناصري19116
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالستير خلف علي خلف الصحن19117
27سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء غيدان فاضل حسون البوبدري19119
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار حسن جاسم محمد الجبوري19120
24تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء خيرهللا علي حسين العبدلي19123
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد سلمان مسعود عبد القادر السامرائي19124
20سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخنساء سعد احمد حسين الربيعي19125
25بيجيهندسة بيئةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىالرا مهند ياسين عزيز التكريتي19128
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عالء حسين علي الجبوري19129
30بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزبيدة علي حماد فاضل الحمداني19130
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محمد احمد خطاب التكريتي19131
14سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء خالد عبد هللا محمد العباسي19133
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر ماجد عباس محمد المخزومي19135
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن مرعي جدوع الزبيدي19136
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15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد جمال كامل حسين البوعباد19137
20سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرامين شهاب احمد جسام البو اسود19138
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعادل طه رمضان عبد القيسي19141
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكربشير عايد شهاب احمد االسودي19142
20الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمنى كمال عبدهللا ابراهيم الدوري19146
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى كمال عبود احمد العباسي19147
28سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء محمد جاسم كناص السامرائي19148
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكربكر فاضل زكي مبارك العباسي19150
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررافد عبدهللا خلف نجرس الجبوري19153
12الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعمار ناصر سالم محمد العطية19154
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعبد هللا شعيب خلف حمد الجبوري19156
27سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف عبدالحليم عبدالمجيد زيدان البواسود19160
18بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن صالح لطيف عبدهللا الجنابي19164
25الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمخلد صالح مدلول احمد السامرائي19165
15تكريت التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا طارق خزعل مهيدي العجيلي19166
20بيجياالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا يوسف عبدهللا ناصر العزاوي19167
10التعليم المهنيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتز علي حماد فاضل الحمداني19168
29الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ضياء صابر توفيق الدوري19169
15سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرعبدالقادر احمد عبد صالح البدري19171
17بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء عدي خلف سبع الطائي19172
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسري مجيد ضاري محمود البدري19173
25بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه احمد داود عبيد الجنابي19176
16العلمكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىروعه اياد حسن حماده الظفيري19178
25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا علي توفيق صياد الجميلي19180
22سامراءالتربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب عبد الفتاح لطيف محمد -19181
26سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق رشيد عبدالمجيد عبدالجبار السامرائي19182
19الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء جميل نواف ابراهيم الشمري19184
15بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي حماد فاضل الحمداني19186
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىشيماء صبري ويس خضر الدوري19187
26بلدكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد غايب فارس عبدالستار العزاوي19189
22الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد علي فليح حسن البياتي19192
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20بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحال علي حماد فاضل الحمداني19194
15الضلوعيةالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج فرحان محمد علي الجواري19195
10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس سعيد جاسم محمد الحار19196
15بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل فرج جاسم محمد القيسي19201
40سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىأريج مبارك زكي مبارك السنجاري19203
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالحليم عيدان شويخ عبيد القيسي19204
10بيجيالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد لهمود حميد مخلف الحمداني19205
19سامراءكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى احمد سلمان احمود السامرائي19206
12بيجياخرىاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا جاسم رجب عوض الجبوري19209
29بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسارة رمضان محمد طعمة القيسي19210
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد أحميد حديد عصفور الحمداني19213
28بيجيالتربية االساسيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانيه محمد عبدهللا رشيد الدوري19215
20سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مجيد نجم عبد السامرائي19219
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعمر مزاحم ماهر حياوي التكريتي19220
18بيجياعداديةكاتب  ذكراسامه جاسم رجب عوض الجبوري19223
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعة / فقه واصولهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل نوري صالح حسين النيساني19226
8الدجيلالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده رعد غانم عبد المكدمي19228
10بيجيادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم لهمود حميد مخلف الحمداني19229
10الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عماد الياس احمد 19230٠
15سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمود حسين عليان العليان19232
19تكريتاالادب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه عالء اسماعيل خلف العاصي19233
21بيجي  االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأسماء محمد محمود أسعد الناصري19234
20تكريتعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه عبد حسن حمد العجيلي19235
25بيجياعداديةكاتب  ذكرمهند علي عطا عبدهللا الرهيوي19238
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد دخيل سليم خليفه الجبوري19240
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرنهاد دخيل سليم خليفه الجبوري19245
20تكريتكليه التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه رعد سعيد حميد االلوسي19246
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر جاسم رجب عوض الجبوري19249
15الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى محمد مصطفى حسين البياتي19250
21الطوزكليه التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاعراف معروف محمود معروف البياتي19254
20قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعلي عزالدين صالح ناصر البياتي19255
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8بلدكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفقه منعم نصيف جاسم المزروعي19256
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح نوري ابراهيم حسين البياتي19261
23الطوزكلية الزراعة بستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرخليل شكور عباس كريد البياتي19262
15الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحياة عامر راضي امين الحيدراوي19263
23تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام باسم دحام عبدهللا الحمداني19265
20بلداعداديةكاتب  أنثىورود مكي هادي حسن العبيدي19267
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكررياض عبدالسالم قادر عبدهللا البياتي19268
7الدجيلالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى رعد غانم عبد المكدمي19270
27قرى آمرليكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمران عادل جمعه خلف البياتي19271
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىأخالص فواز أسود عبدهللا الحمداني19272
7سامراءابتدائيةحرفي  ذكرنهاد ضياء شالل ماضي العباس19273
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده محمد مجيد عبيد العبيدي19276
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشادمان عبدهللا حسن محمد شيخان19278
17االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقهار خالد خلف عبد المجمعي19280
18تكريتالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير صفاء لطيف عمر الدوري19286
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمهند احمد صرين شعبان القيسي19288
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرهاشم بشير خلف مزبان العجيلي19289
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيف صالح حسين عويد الجبوري19291
20الطوزالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي جعفر حسين بندر19293
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرياسر غضبان جدوع حماد الجبوري19294
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل محمد نوري فارس /19295
30الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرفايق احمد ذياب عبوش الجبوري19297
8الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مناف جيجي عباس الدوري19298
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين اياد عبدهللا داود القصاب19299
13سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مجيد احمد صالح البازي19300
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحمزه وعد عكله موسى الجبوري19301
12بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمادي صبار حمادي شطب الجنابي19302
25يثربكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير علي عطيه علي الجنابي19306
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عماد محمد حبيب السامرائي19308
19الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن ثائر حسن محمد البياتي19309
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعطية عناد مناور بدوي الدليمي19310
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9الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند احمد ابراهيم حسن الدليمي19311
22الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى عبدالهادي عبدالكريم نصيف الجويني19314
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى سرحان علي عنيزان الحمداني19315
21الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي مظفر توفيق الدوري19316
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سامي لطيف صالح الفي19317
14الدورالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مناف جيجي عباس الدوري19318
4تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرحارث خميس هزاع سليم العجيلي19319
21تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى سعدون مكي علي الناصري19321
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد علي سمين احمد .19322
12قرى آمرليكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل طالل شكور محمود البياتي19324
1الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عراك نايف حسن الفراجي19325
7الشرقاطكلية الهندسة / قسم الميكانيك اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرياسر محمد شهاب حمد الجبوري19326
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراستبرق محمد مصطفى حسين البياتي19327
17الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين عبدالرحمن حسين ابراهيم العاشور19331
13االسحاقياجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىيقين خالد حماد عبيد اعذي19332
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر فرج خلف احمد الجبوري19334
19الدجيلكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي احمد عبدهللا عليوي الجنابي19335
15العلمكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام ناظم حسين شومل العبيدي19336
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ابراهيم اسماعيل زغير الدليمي19338
11الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالسالم علي جاسم محمود االرحيل19339
25بلداداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس عبدالمهدي فرحان محمد االسماعيلي19341
18سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عباس فاضل محمود النيساني19344
27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا محسن برزان طه الجبوري19350
23سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى حامد حميد كاظم الحسني19351
20بيجيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروناك محمد علي عنيزان الحمداني19352
10الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم غازي عبد الحميد صالح المشايخي19354
23بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا خميس حسن جاسم الجنابي19355
27سامراءاعداديةكاتب  أنثىهديل صباح سامي محمد الكريم19356
22الضلوعيةالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسمهان علي احمد خورشيد الفراجي19357
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة عبد حسين جمعة الحديثي19358
25تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنار نجاح مهدي حمزة السامرائي19359
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25الشرقاطالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خلف ظاهر عبدالجادر الجبوري19360
18تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صباح احمد ياسين سكماني19361
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال بهجت غني قهار الصميدعي19363
16سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصامد سعيد عباس حسن البو اسود19365
20الدجيلكلية التربيه / قسم االنكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسن علي خضير عباس المشايخي19368
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرغانم حازم سلمان خلف الجبوري19370
20قرى آمرليالكلية التقنية االدالرية /بغدادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصكر طالل شكور محمود البياتي19371
21الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمهيمن احمد ثامر محمد الجبوري19373
13تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسيل سعود تركي مهدي الحلواني19374
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينه محمد خلف حمد البواسود19375
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير حميد علي محمد الدراجي19376
15العلمالتربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حسن علي صالح الجبوري19380
25بلدالتربية االساسية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد موسى عمران داود الشمري19381
30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىساره نزهان رمضان ثرثار الحمداني19382
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىسناء محمد صالح هزاع الطاىي19383
8العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانفال عبد هللا احمد محمد الجبوري19384
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة-اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامواج حسين بدري زيدان العبيدي19388
16الشرقاط كلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير عبدهللا محسن محمد الجبوري19390
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة امجد مزاحم دروش البلداوي19391
26تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد فرمان عبد مهدي الدوري19392
25الشرقاطالتربية ابن رشد للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام عامر برجس درويش الجبوري19395
13االسحاقيكلية االدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهذال حاتم ابراهيم حبيب اعذي19396
27بيجيجامعة تكريتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا حميد ابراهيم محمد الشمري19399
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفهد بدر عبدهللا محمد العباسي19400
25سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد ثابت سهيل عبدهللا العباسي19401
17بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاالء باسم محمد علي الحمداني19403
11العلماالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهام جمعه حمدي حسين الهيبي19405
15بيجيكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعد علي خلف العكيدي19406
12الطوزكلية تربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء صدرالدين حسام الدين احمد علي19408
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرهيثم ياسين احمد عطية القيسي19410
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين عويد عبد لطيف اللويزي19411
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5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعمار ياسر حميد ابراهيم الجبوري19412
18الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين احمد دلس بروز طريمشاوي19413
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيه هيالن محمد سلمان الحمندي19414
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخلف عبدالهادي صالح نجرس الجبوري19419
10بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصباء عمر طويسان متعب الجنابي19420
28بلدكلية الفنون الجميلة فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر محمد عبدالصاحب حسين الطائي19421
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء سالم عبدالجبار حسن االلوسي19422
19سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنيران صباح شاكر محمود الشوراب19423
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرخالد علي جويد محمد المحمد19424
7الطوزكلية التقنية / كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسوران صابر محمد عباس الداودي19425
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرماهر كاتب محمد خليفه الدليمي19426
12العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء احمد عبد خضر الجبوري19429
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررداد عبدهللا نوري محمد البياتي19430
11ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصفوان ناجي علي احمد المفرجي19432
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق حمد علي جادهللا الجبوري19433
12الدجيلكلية التربية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار ممدوح مطر اسماعيل المكدمي19436
27الطوزكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرأزهر زيدان خلف محمود البياتي19438
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فاضل عباس مصطفى التكريتي19439
20الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ضياء ابراهيم مهدي المشايخي19440
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسهى سعد زنزل محمد شايع19441
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفطومه علوان صالح نجم الجبوري19442
23الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانغام جمعه سلطان مشوح الجبوري19443
14تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكررأفت اياد جاسم رحيم التكريتي19445
31تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد بشير خلف مزبان العجيلي19446
23تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين مجيد رشيد خلف العاصي19447
15الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرهوشيار ولي عباس خضر الداودي19449
25بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء موسى عيسى مياح القيسي19452
15ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرباسم محمد شويش احمد العبيدي19453
23سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ ابراهيم محمود علي السامرائي19456
11الدجيلكلية التربية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغانم صباح ساري ذياب المكدمي19459
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكربرهان قاسم قلندر قومندار قوشجو19460



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

17بيجيكلية ادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام نزهان رمضان ثرثار الحمداني19462
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغدة حميد سلمان حسين العزاوي19463
16العلمالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى احمد خلف عبد هللا الجبوري19464
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىندى جاسم منجور عبطان الحمداني19465
19قرى آمرليكلية التربية البناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى حسين عباس باقر البياتي19466
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن علي صالح علي الجبوري19470
30الشرقاطكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسام احمد عزيز حسين الجبوري19471
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرياسر حميد ابراهيم عطيه الجبوري19472
17سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبدور خضير حمد محمد العيساوي19473
12الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن ثائر محمد ديونك االجودي19475
8تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي فارس عراك عبد الدليمي19477
23سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى اياد فاضل سلوم السامرائي19479
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسالم محمد محيميد صالح الرهيوي19480
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر مضحي ثابت ذياب الحمداني19483
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرطارق محمد سلمان موسى العبيدي19485
26العلمكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خالد احمد خضر الحمداني19486
17الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عبد الخالق ذاكر يعقوب -19487
15بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى احمد موسى جاسم الجيوري19488
21االسحاقيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى اسماعيل ابراهيم عبد هللا شايع19489
15الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء حميد كاظم حمود السالمي19490
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعادل فرحان روضان عبدالكافي الجبوري19492
21الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينب عباس زين العابدين بهجت .19493
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرانمار نايف محمد عبدهللا الجبوري19494
10بيجيكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد جمعه محمد عواد الجبوري19496
15تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هزبر صبار صالح العيساوي19497
24االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبد الرحمن علي احمد اطعيمة19498
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالخالق حسن عبدهللا خلف الجبوري19500
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن محي علي حسين طرفه19505
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء احمد اسماعيل الطيف البياتي19507
25الضلوعيةكليه االداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي فيصل رزك سعيد الفراجي19508
17الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمروان جاسم محمد احمد الجبوري19509
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11الدوركلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه يقضان اسماعيل قدوري الدوري19510
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا حسين خلف صحن الجبوري19511
20بيجيتربية للبنات /اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا محمد شهاب حمد السالمي19512
12بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعكاب محمد خلف نائل الجنابي19513
28سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء عبد العزيز طالع علي حديد19515
10الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود حسين عباس جاسم الخزرجي19516
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار محمد صالح عبد الجبوري19517
7تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فاضل عباس مصطفى التكريتي19520
24سامراءكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم ابراهيم حمادي مصطفى الشاماني19522
20الدوركلية العلوم السياسية بكالوريوسمعاون قانوني  أنثىخنساء احسان شامل محمد الدوري19526
10ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرغيث صالح عبد غنام الجبوري19527
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرداود محمد سليمان روضان الجواري19528
35تكريتكلية التربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء عبدالجبار احمد سلطان الدوسه19529
20بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور محمد علي عبد النجار19532
20الطوزاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح عبدالقادر سعيد مهدي البياتي19533
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد خلف كعود خليفه الدليمي19535
25يثربكلية اللغاتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس حسن عباس حميد التميمي19536
10الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآفين نوزاد كريم محمد اختياري19538
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد دهام محمد علي الجبوري19541
27الضلوعيةكلية االمام االعظم  رحمه هللا الجامعة / بغداد إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين محمد رشيد صالح الجبوري19542
15ديوان المديريةاداره واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعذاب عقاب احمد علي الجبوري19543
25بيجيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر عبدالرزاق صالح عبد القيسي19546
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه صباح كريم ابراهيم الفراجي19547
20الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابرار يقضان اسماعيل قدوري الدوري19548
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه حميد حمود احمد النيساني19549
30الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهاده مالك محمد احمد البياتي19551
25الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وليد محمد صالح الدوري19553
16ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرابراهيم حسام الدين صالح محمد القره غولي19557
21قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىرفل غالب حسين علي البياتي19558
26الضلوعيةالتربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكيف سامر محمد ديونك االجودي19559
20الشرقاطتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيحاء كامل دليل سلمان النعيمي19560
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10تكريتاعداديةكاتب  ذكرمخلد احمد محمود صالح العنكود19562
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ثائر بكر خورشيد البياتي19563
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكريونس عبدالمطلب صالح حمادي القيسي19566
27التعليم المهنياعداديةكاتب  أنثىعبير احمد مهدي حنتاش التكريتي19567
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي صباح مصطفى علي الجبوري19568
25الدجيلكلية العلوم االسالمية / قسم الشريعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسلمان نزيه احمد حاجم البدراني19569
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريونس حمد جاسم محمد اطعيمه19571
13يثربتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروائل صالح كريم خلف العزاوي19572
23الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا ابراهيم صالح علي الجبوري19573
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود علي مجيد محمد البياتي19576
29الطوزكليه تربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي حسن احمد عبدهللا العزي19577
22بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر حمد احمد حمد القيسي19580
20بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهال محمد خلف نائل الجنابي19581
10الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد محمد احمد فاضل الجبوري19582
25سامراءكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشهد خالد حسن مهدي الدراجي19585
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان عيدان محمد صبح الجبوري19586
10سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالعزيز عبدالوهاب جاسم السامرائي19587
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد عقاب احمد علي الجبوري19588
18تكريت التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور طه حمدان صالح السامرائي19589
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد العزيز عروه حوري محمد الجبوري19590
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىوسن خالد غضب رمضان الحديثي19591
21الشرقاطالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد انجاد عاصي حسين الجميلي19594
24الضلوعيةكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء فيصل رزك سعيد الفراجي19595
24العلماعداديةكاتب  أنثىنبأ زيد محمد عمران الجبوري19596
6ديوان المديريةكلية العلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرماهر حميد مصطفى علي البياتي19597
13بيجياعداديةكاتب  ذكرلطيف عبدهللا فارس حسين الصجري19598
16تكريتالتربية للعلوم الصرفة رياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىضبياء محمود علي حسين البياتي19599
16تكريتاالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكردلي هزبر صبار صالح المخلبي19600
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىوالء شاكر حميد احمد الجنابي19601
20سامراءكلية التربية سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد لفته عباس علي -19602
18بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد عبدالرزاق صالح عبد القيسي19604
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18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچرو سيد محمود محمد صالح19605
18ديوان المديرية  اعداديةكاتب  ذكرمحمد علي صالح علي محمد19606
27الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعالء حسين خلف مساعد اللهيبي19607
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىساره محمد عبدهللا عميره العزاوي19610
6ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىتبارك رعد خيرو عبدهللا الحديثي19611
27الدوركلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن عطاهللا داود جابر الدوري19613
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه فاضل عباس مصطفى التكريتي19614
25بيجيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن عمر طويسان متعب الجنابي19615
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنضال داود سليمان شعبان التكريتي19616
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصبحي عبد حسين دندن الجبوري19617
12االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء احمد جعفر محسن شايع19618
15بيجياعداديةكاتب  ذكرميسر عايد حمد حسين الطائي19619
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبروين رضوان علي حسين درويش19620
27تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسونيا عامر جمعه مهدي الحلواني19623
10بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدهللا خالد محي دحام الناصري19627
25بلدرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين امين جاسم حمد الحرباوي19629
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه جادي سرحان علي الحمداني19630
3الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىجيران غفور عباس صالح -19631
12ديوان المديريةالتقنية االدارية الموصلإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسان صباح سكران مجيد البياتي19634
8قرى آمرليكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرهشام حسيب شكور محمود البياتي19635
20الطوزالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عادل حسن حجي البياتي19636
25العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنظام ياسين رشيد علي الورد19637
26بيجياعداديةكاتب  ذكررائد خلف محمود صبح الجبوري19638
25يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنوال صالح محمد حبيب الحبابي19639
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنادر غفوري نادر خلف البدري19644
24الطوزالكلية التقنية / كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىميعاد محمود كريم علي الداودي19645
21سامراءكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسماء اسماعيل حسين جباره السامرائي19646
16تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنور صالح حمد صالح الگميت19647
15بيجياعداديةكاتب  أنثىخنساء محسن زبن زيدان /19648
8العلماعداديةكاتب  أنثىسندس محمد علو غايب العبيدي19649
11سامراءجامعة تكريتقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرضياء محمود داود سلمان البو اسود19650
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27الضلوعيةكلية األمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه وليد علي جلعوط الجواري19651
20بلدالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد مال هللا عبدهللا كاظم الصميدعي19653
25تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاويه احمد مجيد عبيد العبيدي19654
18الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد فتاح سعد احمد الجبوري19656
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا طامي خضير عنان الطرازي19657
25بلدالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد فالح حميد علي الحرباوي19659
16يثرباعداديةكاتب  ذكرحقي اسماعيل لفته عزال الخزرجي19660
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرفرحان حسين علي مطلق الجبوري19661
12سامراءكليه االداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب حسن عبد محمد االسودي19663
15تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ضياء خليل عبدالرزاق البدي19664
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد علي صالح طحطوح الجبوري19665
23قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق غالب حسين علي البياتي19667
12قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد ناطق حسن شريف البياتي19668
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرباسم فالح فخري محمود العيساوي19669
10يثربكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن جبار رشيد التميمي19671
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىساره حردان احمد حسن البازي19672
21سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالجبار فارس صالح حسين العباسي19673
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثائر بكر خورشيد البياتي19674
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعماد عايد علي حسين الحيالي19675
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد سفيان صالح خلف التكريتي19676
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف خلف ظاهر عبد الجادر الجبوري19677
17بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام ابراهيم محمود حسن العزاوي19679
23سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغفران ياس خضير عباس البواسود19681
5الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمزهر حمد محمد حسن الجبوري19683
35الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء فهد طه صالح /19684
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكربرزان خلف محمود صبح الجبوري19685
25الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلمى وليد محمد صالح الدوري19688
29قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند محمود متعب عواد البياتي19690
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكردريد عالوي حسين ابراهيم /19691
30العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم محمد فيصل ناصر العزاوي19692
15الضلوعية كلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروائل عبدهللا جاسم محمد الجبوري19695
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11بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرندة اثير صالح جاسم الدبان19696
11قرى آمرلياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرفالح حسن محسن بيرام البياتي19697
17سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعالء لفته عباس علي -19698
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراديب محسن زبن زيدان /19699
11يثربالتربية للعلوام االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد توفيق جارهللا صالح االحبابي19701
34سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىنور عبدالموجود احمد ذنون النعيمي19702
17تكريتاعداديةكاتب  ذكربارق سلمان رشيد حمادي التكريتي19703
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد كامل عبد حمادي الراشدي19705
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد محمد حمد السالمي19707
20الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل قدوري عمر الدوري19709
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخوام جعفر محمد قادر -19711
24الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز محمد احمد محمد الدوري19713
17بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىريام عبد عبش بنيان القيسي19714
30الدجيلاآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فاضل اسماعيل حمد الكيالني19715
25العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد احمد سلمان حسين العزاوي19716
17الشرقاطالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرهذال موافج سلطان سعيد الجبوري19717
12الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب علي وسمي محجوب الجبوري19718
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى حمدي كردي نزال العبيدي19719
9بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية بشير مصطفى جاسم دبان19720
10تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ضياء خليل عبدالرزاق البدي19721
9الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حمدي كاهي ابراهيم الخزرجي19722
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراسامة اسماعيل محمد عباس اللهيبي19725
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريام الزم اسماعيل ابراهيم الحديثي19727
23تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء ناصر عطية جباره الذهيباوي19728
23سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء علي عبد الكريم احمد البو مهدي19729
31العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرماهر محمد غالم حمد الجبوري19730
20سامراءالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوفاء انور نصيف جاسم العباسي19731
10بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرهيثم يوسف عيسى غضيب القيسي19732
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد حماد فرحان صالح الجبوري19733
20سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى عبدالحميد احمد صالح السامرائي19734
40الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر ثائر بكر خورشيد البياتي19737
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30قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرغد خالد محمود خليل البياتي19738
25بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد خلف عبدهللا حسين القيسي19741
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم عبدهللا احمد محمد الجبوري19743
20الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خالد موسى حمد الجميلي19744
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محمود خلف حويجة الجنابي19747
10بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند مكنى نامس حمد السالمي19749
6العلمكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد فيزي حسين العزاوي19750
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا علي جمعه خطاب -19751
6العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمادي مزهر محمد الطائي19752
17الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىناديه منذر حسن علوان التميمي19753
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىورده سعدي طه مصطفى االيوبي19755
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهناء طاهر عايد علي القاسمي19756
13بيجياعداديةكاتب  ذكرزيد سويد محمود صالح الجبوري19760
16الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضرغام محمد حسين حمد الحسن19761
35سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد محمود حسن حسين العيساوي19763
25بيجياعداديةكاتب  ذكرماهر حاضر حالوب علي الشمري19765
12بلدكلية االمام الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىامال يحيى محمد مهدي الخفاجي19766
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عكاب احمد عبدهللا الجبوري19767
20يثربالتربية/ للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبه علوان خلف فدعم المزروعي19768
12سامراءكلية التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام كنعان حمد سعيد العباسي19769
22سامراءحاسوبدبلومكاتب  أنثىغفران ثامر عبد الفتاح علوان السامرائي19770
15تكريتكلية التربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد ظاهر حبيب حسين الدوري19771
23يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار مزاحم حسن محمد التميمي19772
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد مصلح عبد عبدهللا الجبوري19773
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرقصي اسماعيل ابراهيم حسين الجبوري19774
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسمر شعبان فرحان مخلف القرغولي19775
24الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور سليمان محمد عباس الزبيدي19776
13الدوركلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم وليد محمد صالح الدوري19777
16الشرقاطكلية التربية رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ثامر محمد ثلج الجبوري19778
25تكريتكلية التربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه يوسف صالح حمودي السميحي19780
40ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىرنا طارق فهد سهيل العيساوي19783
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13تكريتكلية التربية للبناتارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمها عامر برهان احمد الرفاعي19784
19تكريتكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىساره ضياء خليل عبدالرزاق البدي19785
30الدجيلآدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء مؤيد كاظم عليوي الفراجي19786
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد اعياده ابراهيم احمد العزاوي19788
20الشرقاطاألدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح عبدهللا ابراهيم أزكير الدليمي19790
26الشرقاطكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرسعد احمد خلف عنكود الجبوري19791
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعبير محمد علي رجب الجبوري19792
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكروحيد فيصل محسن شاهر العبيدي19793
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج سعيد ابراهيم صالح الهاشمي19794
25الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر محمود جادهللا صالح السبعاوي19795
15الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرضرار يقضان اسماعيل قدوري الدوري19796
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرحماد سالم فرج ضايع البازي19797
21سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد كامل اسماعيل الخزرجي19799
13سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى علي حمد حسن النيساني19800
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عامر غضبان جدوع الجبوري19802
25بيجياعداديةكاتب  أنثىشهد يوسف مهدي مرهون العبيدي19803
25سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجزائر جاسم محمد حسن العيساوي19804
15العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر خلف حماش خلف الجبوري19806
17العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن زيدان محمد طياوي الجبوري19807
15الضلوعيةالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالزهراء نجم عبدهللا عبد الجبوري19808
25الدوراعداديةكاتب  أنثىابتهال ثامر لطيف حسن الدوري19809
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىخمائل باسم خير هللا رشيد الفراس19810
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد علي خميس موسى اعذي19812
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء محمود نوفان هزاع الحديثي19813
21العلمكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامامه عكاب احمد عبدهللا الجبوري19814
18بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرسل هيكل شالل زيدان الجنابي19815
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزه هاني اسماعيل عبدهللا العنزي19816
23تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىوصال سعود حسين داود العزاوي19817
25الدجيلالتربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميالد عبد الستار احمد حمزة العامري19818
17الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخميس علي احمد عيسى الجبوري19820
28سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغفران كفاح ابراهيم حسن /19821
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7الدوركلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرطارق زياد ماهر احمد الدوري19822
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن هادي كريم البياتي19824
21الدورتربية للعلوم االنسانية عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىرنا منذر خضير خلف العباسي19825
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىوقار عبد العزيز طالع علي حديد19826
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىسراب هيشان بكر محمد الجبوري19827
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرغسان شهاب احمد حسون الفراجي19828
26سامراءكلية التربية جامعة سامراءتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد عبد الرحمن جاسم صالح /19829
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقيس صالح علي شرار الجبوري19830
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكرنزار لفته عباس علي -19833
19الدوركلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى وليد محمد صالح الدوري19834
20تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطارق زياد محمدصالح حيمد الشمري19835
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربرزان احمد حمد ابراهيم العبيدي19836
23الطوزكلية االداب - علوم قرانإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد حسين محمد احمد البياتي19837
20الشرقاطكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل سالم عبد محمد الجميلي19841
21يثربالزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكروسام بدر صالح محمد الحبابي19843
18الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعلي محمود حسن محمد الجميلي19844
17الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمد رحيم نايف حسن النايف19848
22سامراءقسم اللغة العربية وادابها عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عبدالرحيم عبدهللا محمد العباسي19849
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل طلب فارس احمد القيسي19851
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىرجاء مجيد خليل ابراهيم السامرائي19852
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاذ عيدان محمود محسن الصحن19853
25يثربكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه خوام عبدالعباس طعان التميمي19854
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحاتم عبدالكريم سعد علي الدليمي19856
23الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد محمود حسن محمد الجميلي19857
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد علي محمد سلطان الدليمي19858
25تكريتكلية التربيه للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفد فاروق عزالدين جاسم الطربولي19859
11العلمكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء ظاهر محمد غالم الجبوري19861
25االسحاقيكلية التربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه هاشم نجم علي المجمعي19862
11الضلوعيةتربية اساسية - الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنار شاكر حمود حسين الفراجي19863
15بيجي  التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد عبد المنعم خالد مصلح الحمداني19865
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمار خليل مزعل حمود العجيلي19866
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15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرطيب حميدي محمد مطلك الجبوري19867
13قرى آمرليالكلية التقنية كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمنى حسيب شكور محمود البياتي19868
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن احمد حسن احمد الجبوري19869
12الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىرانيا حقي اسماعيل عمران الصباغ19870
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى خالد خضر خلف البياتي19872
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي عبداللطيف علي خليل االعرجي19873
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند رشيد عايد محمد الجغيفي19874
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحنان حماد عبدهللا عكاب الحيالي19875
12تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم مؤيد نزهان احمد الناصري19876
32الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمراد طه علي طه الجبوري19878
30الطوزكلية االمام االعظم  إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد عدنان عباس محمد البياتي19879
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىثائر غزال علي محمد الجبوري19880
12سامراءكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرخضير لفته عباس علي -19881
11الضلوعيةالعلوم التطبيقية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب محمد حسان محمود الخزرجي19882
18الدوركلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرراكان ربيع جدوع محمد اللهيبي19884
6الدجيلالتربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبد الستار احمد حمزة العامري19885
25الدوركلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ستار عبدالجبار مصرع الشطراوي19886
18الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل احمد علي شهاب مال خليل19888
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىصابرين زاحم حسين جواد العباسي19890
26الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرانور اسماعيل احمد جويد الجميلي19892
11بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام نزار جاسم محمد العزاوي19894
6الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رشيد عايد محمد الجغيفي19895
20بيجيتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم منعم ابراهيم غازي السعدون19896
24سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان عدنان احمد طعمة العباسي19897
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىامية محمود حمد خلف الجبوري19900
27الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ثاير محمود احمد الفراجي19903
30بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام علي حمادي مخلف الحمداني19904
22سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد حسين السامرائي19905
17االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي خميس موسى اعذي19906
8بيجي كلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرفزع رائد رشيد صالح الحمداني19908
20يثرب  العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكربالل سعد مطلك حميد المزروعي19911
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25الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى رشاد حمدي محمد الدوري19912
23الطوزالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل اسماعيل مجيد محمد البياتي19913
12يثربكليه التربيه االساسيهكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير فالح حسن رشيد المشايخي19914
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى صكبان محسن عبد المجمعي19915
29سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد محمد عباس لطيف البازي19916
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحديد محمد حديد خضر الجبوري19918
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكروسام صباح سكران مجيد البياتي19919
28الشرقاطكلية العلومكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد سليمان جمعه محمد الجبوري19920
19الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحسان علي هادي كريم البياتي19921
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرلفته خالد خلف غربي البوبدري19922
40الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورا سعد جميل صبحي الدوري19923
35سامراءاعداديةكاتب  أنثىوالء عامر خضير محمد البازي19926
14يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمهند خميس عطيه عويد االحبابي19927
35تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهيبت نزهان جاسم حسين التغلب19928
17تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند علي حسين محمود العجيلي19929
22الشرقاطعلوم الحاسوب ورياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي عويد سميط الجبوري19930
20تكريتالتربية للبنات - انكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهل معن يوسف احمد الثويني19931
17الدوركلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ستار عبدالجبار مصرع الشطراوي19932
13سامراءالتربية األسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه احمد محسن عباس البومهدي19934
35بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم محمود حميد حمادي /19935
11الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىميامي محمد حمود حسين الفراجي19937
25بيجي االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد مضحي اهليه جاسم الجبوري19938
15تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عزام عبود احمد البزوني19939
15سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرغد محمود عباس حمد الدراجي19942
13الدوركلية الهندسة - قسم الكهرباءكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمعتز وعد حسيب شهاب مال خليل19943
29سامراءكليه التربيه تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه حميد عواد خلف العباسي19944
25الدوراعداديةكاتب  أنثىسجى عادل صالح جراد الطربولي19946
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسديم عبدهللا عبدالرزاق شهاب النعيمي19949
6الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفوان حسن خلف طعوس الجبوري19950
18تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسيل ياسر يونس محمد الحديثي19953
23بلدكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين جاسم حميد عبد العزاوي19954
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22بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورهان حسن عباس هوير الحديثي19955
12بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حامد ابراهيم باييز الحديثي19958
15الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قاسم احمد فياض =19959
25بيجياعداديةكاتب  ذكرقصي عبد السالم ياسين يوسف عوسي19964
3بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمنير جمعه ابراهيم ثلج السالمي19965
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاماني لطيف محمود حمد الجبوري19966
16الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد ماجد يعكوب يوسف الدوري19967
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريلدرم جاسم علي برغش البياتي19968
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكروقاص ياسين محمد سلطان الدليمي19970
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرميسك نوزاد ستار احمد .19971
35تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعفراء مظهر عواد عبد االسعد19972
30بلداعداديةكاتب  ذكراحمد ابراهيم غريب نوفل العبيدي19973
21بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة طه علي عبد الربيعي19974
7بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر حمد عبد صالح القيسي19975
13تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيم عدي مولود ابراهيم الشنداح19976
6سامراءاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا قحطان حمد شاهر العيساوي19977
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام مؤيد ابراهيم بكر الطائي19978
22تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد حكمت فهد دهش الكراعي19979
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه محمد حمود حسين الفراجي19980
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرباح حسن احمد عباس /19981
17بيجياداره و اقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى طه شكر محمود البدراني19983
24االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم حمد خزعل ردعان الرفيعي19986
30بيجيتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن عبد الكريم حامد عبدهللا البندر19987
18سامراءكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى حسن عبد اسود البوبدري19988
15سامراءكليه الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنور ذياب عبد حسن العباسي19989
35الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرسل حميد محمد حمدي الزبيدي19990
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمود حمد محمد خليفه القيسي19992
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه مثنى عبدهللا محمود الدوري19993
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى فيصل جسام حسان االحبابي19994
7الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس حسيب محمد خلف البياتي19997
31تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى سعد مجيد عطية الحديثي19998



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

19سامراءكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها صباح جاسم احمد خالص النيساني19999
25الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماء نوردالدين بكر مصطفى العبيدي20000
27تكريتالتربية للبنات اقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافياء معد الطيف مهدي الدوري20002
13الطوزعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعفري خالد عفري تقي البياتي20004
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا ليث جار هللا محمد -20005
22سامراءكلية االمام االعظم -  الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايناس حامد ياسين عبود العباسي20006
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرقد بنيان محمود شهاب الدوري20007
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار برع خلف علي الطائي20008
15تكريتكلية التربية للعلوم الصؤفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس نافع حازم علي التغلبي20010
24تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىُحنين وجدي اسماعيل عبدالكريم التكريتي20011
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىماريا رشيد غانم احمد السامرائي20013
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد الطيف خلف حسن البوحمود20017
18بيجياعداديةكاتب  أنثىزينه جمعة ابراهيم ثلج السالمي20018
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد خضير هزاع احمد العجيلي20019
22تكريتالتربية للبنات اقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين دهام كاظم صالح الطربولي20020
16بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا محمد احمد اعبيد الجبوري20022
15سامراءاالثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه محمود عباس حمد الدراجي20023
18الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات عباس فاضل عزيز الدليمي20024
16بيجيالتربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر وائل رشيد صالح الحمداني20025
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىعثمان عادل اسماعيل خلف العاصي20026
25تكريتالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل حميد فيزي صالح العزاوي20027
22االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر فرحان سطاي ردعان الرفيعي20028
27سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صالح اسماعيل يحيى العباسي20029
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء احمد حسين علي الويسي20031
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبتول عيدان غازي عبدهللا البياتي20032
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد مثنى عبدهللا محمود الدوري20033
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرسالم شيحان عبد نومان الدليمي20034
14الدوراآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتسنيم ماجد يعكوب يوسف الدوري20036
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب فؤاد صبري حمادي الحسني20040
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  أنثىسعد نصيف جاسم حسناوي الحمداني20041
7بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم سفر مولود محمد الحديثي20042
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25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن مهدي صالح بكر الناصر20044
0تكريتبدون شهادةموظف خدمة  ذكريوسف محمد احمد عطيه الصميدعي20045
4الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرغزوان شكر محمود حمد الجبوري20049
22الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه محروس فاضل رزيق الدوري20051
20تكريتتربية تاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا غالب حمادي خضيري الحديثية20053
12سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران حامد ياسين عبود العباسي20055
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان عدنان محمود سالم البياتي20056
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد خضير عايد خلف الدليمي20057
14الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي نصيف جاسم محمد البياتي20058
15تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عزام عبود احمد البزوني20059
11سامراءكلية االمام االعظ الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عالء رشيد فليح السامرائي20061
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىامنيه رافع احمد خلف الجويني20062
27الدجيلالتربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمان داخل عباس عوده الزيادي20064
18الدورالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد مصطفى قاسم محمد الربيعي20070
18تكريتكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صباح نوري يونس التكريتي20071
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعزيز خليفه فريح حمود النمراوي20072
6تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد ساطه احمد خلف الجويني20075
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرعباس احمد الطيف خلف البوحمود20076
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعالء مظهر عباس حسين الميالجي20077
25الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء ياسين غازي عبدهللا البياتي20078
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصادق عبدهللا محمد راوي الجبوري20079
15تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه خليل ابراهيم محل النيساني20081
33تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده عبد فياض علي العجيلي20082
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح فيصل جسام حسان االحبابي20083
23الشرقاطالعلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرصفاء حسين محمد جويد الجميلي20084
35سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشهد عدنان صالح عبد الرحمن البكر20085
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عامر علص كردي الجنابي20086
25بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالوهاب الحر شمران الدليمي20087
26تكريتالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده حارث عمر نجم الناصري20088
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك عادل عوني صالح الدوري20089
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء ماضي عجاج مخلف العجيلي20090
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10تكريتكلية التربية علوم انسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمناف احمد نايف علي العبيدي20091
17الشرقاطكلية التربية العلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرالمهيمن ادريس نواف مظهور الجبوري20092
12تكريتكليةاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد نعيم عبد فرج المي20094
13سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد يوسف محمود حسن /20095
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي مجبل فريح حمود النمراوي20096
16التعليم المهنياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء غانم عبدالرحمن طعمة الدوري20097
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس حمد اعبيد شرقي الجبوري20098
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر هادي سعدون سليمان المكدمي20101
23الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء ياسين غازي عبدهللا البياتي20102
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم فرج ابراهيم جاسم الجبوري20104
30الدوركلية االداب - قسم الترجمة إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل ناطق عزت لطيف الدوري20105
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم غصوب رؤوف حماده الشمري20106
28تكريتكلية االداب إنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان كمال مولود ياس الحمداني20108
18الطوزعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم حميد صالح عكيل الدليمي20111
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين محمد مهدي حسن البياتي20113
35تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره فيصل دعاج مرعي العبيدي20117
10سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررفل رعد مجيد حسين الحاوي20118
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة ثابت خضير محمود البوهادي20119
25بيجيالتربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح مهدي صالح ابراهيم المجمعي20120
15الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبهاء كردي علي مكلد الدليمي20121
27الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايالف ابراهيم عجاج جرجيس الجميلي20124
27الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن عبداللة حسن محمد الجبوري20125
30يثربكليه التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عباس حسين علي التميمي20127
20بيجياعداديةكاتب  أنثىاسراء خالد خلف رزيق الجويني20130
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحسن هيجان عبدهللا صالح العزي20132
20تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمروان جبار عيسى حنطو الجبوري20133
21االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموفق شهاب احمد كنفذ قيسي20134
11الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي خلف اسماعيل البياتي20135
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء اسماعيل مفلح محمد العزاوي20136
15الدجيلاعداديةكاتب  أنثىحال بهجت اسماعيل مهدي الخزرجي20137
11سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود ثابت خضير محمود البوهادي20138
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24الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناهده فهد عبد احمد البياتي20139
24سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان عدنان عليوي طعمه النيساني20140
7الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء الدين محمد مهدي حسن البياتي20141
25بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء منير علي نجم الغريري20143
11العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء حسين حسن علي الدوري20145
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاغاريد كامل كريم محمد شاماني20146
31الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبيده عامر علي عبد باشا20147
21الشرقاطكلية التربية للعوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعماد نيسان عبدهللا حمد الجبوري20148
25تكريتكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وطبان مسير فرحان السعدون20149
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكربالل حسن جميل حسين السامرائي20150
28سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغفران صالح محمد لفته الدراجي20151
13بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرويس انور توفيق عباس البياتي20152
35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىلمى غالب حمادي خضيري الحديثية20153
14الدجيلاالددارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروليد رعد محمود جاسم المرسومي20154
30قرى آمرليكلية التربية للعوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ثائر حسين قادر القره غولي20158
11الطوزالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنقي خالد عفري تقي البياتي20162
17يثرب التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعثمان سعد مطلك حميد المزروعي20163
35تكريتكلية تربيهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء صالح حميد علي العجيلي20165
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد صالح علي يوسف العبيدي20166
13الشرقاطكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايثار حسن سعيد ناصر الجبوري20167
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرنوار حميد حمدي نيسان النيساني20168
16الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررمضان احمد جاسم حسن البياتي20171
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد صباح سكران مجيد البياتي20173
9تكريتالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبد السالم ابراهيم عبدهللا الناصري20175
10تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها سامي صبري علي الناصري20178
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسعادة محمد حسين حسن داودي20179
25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىغيداء احمد حسين مغامس حرباوي20180
15يثربكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء طارق جبار رشيد التميمي20181
10ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد محمود حميد طه الويس20182
12العلمكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد حردان مخلف الدوري20183
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمراد خلف خضر جبر القيسي20184
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4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد خميس مصطفى عيسى الجبوري20186
10سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء ثابت خضير محمود البوهادي20189
16بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج ابراهيم ثامر عطو الجواري20191
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرعيسى عبد خضير داود التميمي20192
21الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدنيا صالح علي يوسف العبيدي20195
18الشرقاطكلية علوم الحاسبات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق سليم احمد ابراهيم اللهيبي20196
30بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله بسام عبدالجبار عبود الخلف20198
19تكريتهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد اياد حسين مصلح العبيدي20199
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىميساء بسام وفيق جاسم الجداع20201
23الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام الدين محمد مهدي حسن البياتي20202
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ابراهيم فهد مطلك الجبوري20206
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدالملك فاضل عبدالملك مهدي المعماري20207
25بيجي0فنيةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا فؤاد قدوري طالب التكريتي20209
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء ابراهيم فتوح احمد الدوري20212
22سامراءجامعة امام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة ابراهيم صالح احمد البوعباس20213
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذاكر حسن سعيد ناصر الجبوري20214
8ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعالء فوزي حماد عبود الجنابي20215
20الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر احمد كاظم ارحيم الدوري20216
17العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس غايب فارس عبد الستار العزاوي20217
35الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى قاسم كاظم جواد المرسومي20219
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور احمد جاسم محمد القيسي20220
15الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب محمود سلمان حسن البياتي20221
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد خلف كصب حدري الشمري20224
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صالح علي يوسف العبيدي20225
12بلداخرىدبلومكاتب  ذكرتحسين مشعان زويد ردعان الرفيعي20226
15بيجيكلية األدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف خليفه حمدان سهو الجنابي20227
11بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة عامر عبد جدوع العجيلي20230
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعثمان حواس محمد سليمان الفراجي20231
10تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى رضا عجيل مخلف الخشماني20232
29ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدالوهاب صباح سكران مجيد البياتي20233
19الشرقاطكلية الهندسة - قسم هندسة الحاسبات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروائل صطم عطية خلف الجبوري20235
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20الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعنان احمد محمد احمد الجبوري20237
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن علي احمد علي البومهيدي20238
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسيف الدين احمد داكوك عوض الجبوري20240
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة عمر عزيز موسى الونداوي20243
35ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد نورالدين حسين جعفر البياتي20244
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهيب صالح محمد خلف الجبوري20245
14الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىنور رشيد لطيف عبدهللا الجبوري20246
22الدورالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عامر علي عبد باشا20247
20االسحاقيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىخالده حاتم علي عباس شايع20248
27الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خلف جاسم محمد البياتي20249
32الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبد العليم محمد ظاهر حمد الجبوري20252
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىحمديه نواف صالح محمد الجواري20253
15الدجيلالتربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحمزة محمد متعب سعود الخزرجي20255
25يثربكليه العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء حسن شهاب احمد التميمي20256
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمها عبدهللا محي مصطفى االيوبي20257
18الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعالء صالح علي يوسف العبيدي20260
11سامراءكلية التربية/ قسم الكيمياءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين احمد محمد حرز النيساني20264
20تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره مصطفى برزان عبدالرحمن النعيمي20265
20العلمكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر خطاب حسن حنده الجميلي20266
6بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدهللا ابراهيم جاسم محمد العكيدي20267
17الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ منصور جاسم حمد الجبوري20268
16العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه نورالدين حسين جعفر البياتي20270
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمية علي سالم حسين الجبوري20271
21الدوركلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى حكمت حسن مهيدي الدوري20272
18الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل اياد محمود مصطفى الجميلي20273
15بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرنا محمد عبد الحسن محمد الربيعي20274
7بيجياالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد خلف عبدهللا جمعه السالمي20275
25قرى آمرليكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عمران حسين حسن البياتي20277
10الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمران بدر محمود حميد الخزرجي20278
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه رعد حاجم خضير الشجيري20279
9ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج خالد ابراهيم عواد المفرجي20280
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3الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربرزان عبد عباس محمد اللهيبي20281
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد غالب جمعة حميد البياتي20282
25تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلدون جابر شعبان مجول الجنابي20284
17العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجيالن نورالدين حسين جعفر البياتي20286
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربندر راهي زمام جدران الجذله20289
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسن خلف كصب حدري الشمري20291
13الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشيخلي20292
12بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيران سعد حسين جياد الحمداني20294
20الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصدام حسين عباس عالوي الخزرجي20296
21تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدور طه حاجم سبتي السبتي20298
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عبدالقادر فاضل محمد الحداد20300
20سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مظهر سلمان طه البو بدري20303
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرارخوان لقمان حميد محمد الداودي20304
22الدور  كلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مكي احمد زهو الدوري20305
21الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء عارف كريم حسين المكدمي20307
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرليث علوان الطيف عبود الزناد20309
12بيجيعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورا انور توفيق عباس البياتي20310
5العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمرضية خلف جاسم عيسى الجبوري20311
11تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعواطف ساجد محمود الهو البازي20312
16يثربكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء عالء علي جدوع مرزه20315
35ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد نورالدين حسين جعفر البياتي20316
7قرى آمرليتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجعفر حسن محسن بيرام البياتي20317
25الدجيلالتربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذوالفقار سعيد عبد الرضا خميس التميمي20319
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي غالب نجم عبدهللا التكريتي20320
20الدورالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عادل احمد عبدالستار الدليمي20322
35بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمرام قصي خالد عايد الناصري20323
15الشرقاطاالدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم انجاد عاصي حسين الجميلي20325
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرجاء حسن محيميد حلو الجبوري20326
6يثربالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم فاضل اسماعيل ابراهيم الدوري20328
4الشرقاطثالث متوسطسائق اقدم  ذكرالياس حمد عبيد نجم اللهيبي20330
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرسيف طه حاجم سبتي السبتي20331
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25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريونس خليفه عواد حسن اللهيبي20335
17الدجيلاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىغصون شهاب احمد جاسم الزبيدي20336
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله طه احمد عبدهللا الحداد20337
29الضلوعيةكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر محمد حسين زبط الخزرجي20338
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد جدوع حميد رحيم العبيدي20339
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد وجيه يعقوب يوسف الحميري20340
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجمعه رمضان محمد عجيل اللهيبي20341
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرزيد شاكر حميد شاكر الطائي20342
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد عبدالواحد خلف صالح الجبوري20343
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عبدالستار برجس درويش الجبوري20344
13تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعبد القادر محمد خليفة جاسم الناصري20346
17ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرنا علي حسين جعفر البياتي20348
12تكريتكلية التقنية /كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىلينا عدنان خليل ابراهيم البياتي20349
11يثربكلية االثاراخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكراحمد عامر حميد علي االحبابي20351
10تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق محمد الطيف جاسم الدراجي20353
16ديوان المديريةكلية االدارة ةاالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىفاطمه عزيز محمدعلي عزيز الحمداني20354
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صالح حمد صالح الكميت20356
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مجيد حسن جاسم العباسي20357
8يثربالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان عبدهللا خليل ابراهيم الدوري20358
25الطوزكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاهين قاسم رضا رخيص البياتي20359
28العلمكلية التربيه للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى جاسم محمد خلف الجبوري20360
31بيجيكلية العلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا جاسم محمد عبدهللا الجبوري20361
2الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىكويستان عزيز حسين حمبور /20365
26الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىپيام رحيم محمد حسين الداودي20370
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يوسف علي مصلح الجبوري20371
35الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء عادل علي ناصر الخزرجي20372
17الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل طه محمد مهدي الدوري20373
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالقادر مصطفى كامل حمدي الدوري20376
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالستار برجس درويش الجبوري20378
17سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه عبدالرحمن جمعه حمد السامرائي20380
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر مانع عبدهللا احمد الدوري20383
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8الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغازي مهلي حسين علوان المكدمي20385
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمنير خلف عبيد ياسين الجبوري20386
25الدوراجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد عامر عبدهللا مضحي الدوري20387
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد مصطفى كامل حمدي الدوري20388
8تكريتاعداديةكاتب  أنثىزينب عايش صالح عباس السعدون20389
10بيجيكلية تربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن علي محمد مخلف الحمداني20390
22سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان فرج محمد حرز النيساني20392
14سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن حميد احمد علوان البازي20393
13بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىخالده صالح شهباز سلمان النجارلو20396
24ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحيدر سعدون عبود احمد التكريتي20397
23العلمكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه طلب فارس احمد الجبوري20398
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه عبيد جادهللا سليمان اللهيبي20399
24الدجيلعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي حسين علوان المكدمي20400
15الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأفراح خليل رحيم كريم الدوري20401
26سامراءكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكروسام فارس احمد حمود البوحمود20403
30الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد حسين محمد رشيد الجبوري20407
13تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف مولود مرعي حسن الويس20408
30بيجيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عبدالغني محمد داود الراوي20409
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسهام حمود احمد عياش الجبوري20411
20بيجياعداديةكاتب  ذكرهيثم عبدهللا اسماعيل طه المشهداني20414
20الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرغده شاكر غانم مانع المكدمي20415
12سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالحميد سليم حميد محول البازي20416
8تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيسى حمد محمد شيحان الدليمي20417
17بلدكليه التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم حمدان اليذ جاسم القيسي20419
25الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوفل خلف عبيد ياسين الجبوري20421
19بيجيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول قصي خالد عايد الناصري20422
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعدي عبدهللا خليل ابراهيم الدوري20423
8الطوزالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسليم مجيد محمد سليم الطائي20425
15قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىانتصار جاسم محمد مهدي البياتي20426
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىظبيه مندوب هزاع علي الناصري20428
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىعنود زكي وارد علي السعدون20430



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

24بيجيكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء حلوف طويسان متعب الجنابي20432
10تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى موالن شجاع ذرب العزاوي20433
21تكريتكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسامر حسين علي عيسى النعيمي20435
20الضلوعيةالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنورس رشيد لطيف عطيه العبيدي20436
26تكريتكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  أنثىعال فرج ياسين محمد التكريتي20440
2بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبد الرحمن عبدهللا اسماعيل طه المشهداني20442
28العلمكلية االداره وقتصادرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان باسل صالح عبدهللا اللهيبي20443
19تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى زياد خلف جاسم الدوري20445
13تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرانيه موالن شجاع ذرب العزاوي20448
22العلمكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل احسان صبري حمد الهيازعي20449
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء عطا حميد لجي الجميلي20451
15الضلوعيةكلية التربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىبيداء عباس زوه مغامس الخزرجي20453
11الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسكينه حسن علي عريان اماملي20454
13الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم اسماعيل ابراهيم جادهللا اللهيبي20455
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىفتحيه حمد خضر عايش الجبوري20456
11تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفواز محمد باقر حسن الدليمي20459
23سامراءكلية العلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور ابراهيم صالح علي العباسي20460
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم اسماعيل طه ياسين /20462
10بيجيكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي جاسم محمد مخلف الحمداني20463
28الضلوعيةكليةاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ خالد ابراهيم محمد عفاره20466
11بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر شاكر جاسم محمد القيسي20467
25بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعبير امين مصطفى امين الجبوري20470
40الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرشا وليد عبد القادر صالح البياتي20471
25العلمكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر روكان حسن منير العجيلي20472
26الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلف جمعه خلف سوادي اللهيبي20473
10بيجيالتربيه للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراوية جاسم محمد منصور العزاوي20474
40سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاحتساب عبدالرزاق عبدالقهار حسن السامرائي20476
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ناصر ثلج صالح السالمي20477
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامة خطاب ابراهيم احمد الناصري20478
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين يوسف خلف حمد اللهيبي20479
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا حسين عبدهللا الجبوري20480
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12الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد مدحت مجيد شهاب الدوري20481
7بلدكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر تركي علوان حسين الزبيدي20482
24العلمكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحنان عالء خليل عبد الجبوري20484
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفرحان ظاهر حمد صالح الجبوري20485
16تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفاطمه عبدهللا كامل خطاب الكراعي20487
14يثربكليه العلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى رشيد صكر مرزه الهاللي20492
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد ناجي احمد ابراهيم الجنابي20494
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخديجة محمد حسن اسماعيل الجبوري20496
4الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرعلي مهند عدنان جبار الخزرجي20497
17بيجياعداديةكاتب  ذكريوسف شاكر جاسم محمد القيسي20501
14الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىياسمين صبيح محمود مصطفى الخزرجي20503
15بيجياعداديةكاتب  أنثىريام اكرم سعود جياد الجنابي20504
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكروسام مطر احمد خلف السبعاوي20505
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركامل رجب مخلف عجيل اللهيبي20506
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث طالل عبدالكريم حسين العبيدي20507
25بيجياعداديةكاتب  ذكروليد عبدهللا صالح حسين الجبوري20509
25يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد فيصل علي محمود االحبابي20510
7تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس صادق خلف شرار العبيدي20511
13الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عمر حسين هياس البرزنجي20513
22الضلوعيةكيلة االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى محجوب حسن هنيدي الفراجي20514
13الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سعدون حسين ياس الخزرجي20515
19الطوزالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد حسن عبد العزيز احمد البياتي20516
7يثربالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس علي جبار رشيد التميمي20517
18الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرخالد ابراهيم خليل عبد الدليمي20520
2العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسالمه فرج ابراهيم حمود الجبوري20521
17تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسيف مهند نصرت شاكر التكريتي20523
15تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح طه محمود ارحيم الدوري20524
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالمجيد رشيد حسين الدوري20525
25يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىانتضار طارق ابراهيم علي الحبابي20526
28الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى فاضل صلبي سعيد الجميلي20528
9الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافتخار مرعي حمود عواد الكربولي20531
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28الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران كريم عباس محمد الخزرجي20532
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد صفوك مصطفى محمد اللهيبي20534
15بيجيعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبادية اكرم سعود جياد الجنابي20536
15بلدالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد صبري فهد علول الخزرجي20537
11الطوزمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان جاسم كريم جاسم .20540
11تكريت كلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرغازي فيصل حازم عبد الدوري20543
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء داود ابراهيم حسن لسامرائي20546
30تكريتكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرنوار نمير هاشم عبدالكريم الدهمشي20547
26الدوراالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا هاشم محمد محمود الدوري20548
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسحر نورالدين رشيد احمد .20549
30الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين نقي حسن باقر القوشجي20550
23العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد ابراهيم فرحان حنتوش العبيدي20552
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرهشام عبد الرزاق حسين علوش البازي20553
11تكريتكلية التربية للعلوم الصرف/ علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة لطيف فاضل لطيف الجميلي20555
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىرقية قاسم محمد فتاح البياتي20558
18الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر ندوان حسين مسلط الخزرجي20560
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان نوري مصطفى محمد اللهيبي20564
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسعد محمد رمضان حمادي الجميلي20565
13بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان قاسم دحام مهدي الجويني20569
24سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبد الرزاق حسين علوش البازي20570
20سامراءالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىعال يونس بدر حميد البونيسان20572
20الشرقاطالزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعالء عويد ابراهيم ترف الجبوري20574
30بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ياسين شاكر محمد البرزنجي20575
17سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر وادي عبدالمجيد وادي السامرائي20576
10بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايمان ذياب احمد علي الجنابي20577
22تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان موفق عزيز خضير العبيدي20583
20بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال حامد رجب عيث القيسي20591
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي عبدهللا نجم حجي اللهيبي20593
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررضوان علي عبد علي الجبوري20596
20سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحسين طالل عبدالجبار عبود النيسان20600
25يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان حسين احمد كمر التميمي20602
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25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي حمود فاضل عيسى الجبوري20603
25الشرقاطكلية للتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم خضير جاسم محمد العبيدي20605
16الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسكه معروف فخرالدين صالح الشيخاني20610
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثامر مزهر سبع عباس الدليمي20611
25تكريتكلية التربية للعلوم النسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز حمدي محمد قاسم القاسم20612
14الطوزكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن نجم عابد جبار االختيارلو20613
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسفيان الطيف مرعي حسن البو مهدي20615
3الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر صاحب ذيب عباس المكدمي20618
14االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركريم موسى ابراهيم حمد المجمعي20619
24بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل حافظ احمد سلمان الجميلي20620
25بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين سلمان حمادي فيحان عذي20621
16سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم جاسم محمد عباس العباسي20624
19سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء صالح جاسم صالح الدراجي20625
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحياة نعمان حمود احمد الفراجي20626
20بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين احمد جسام نصيف الخزرجي20627
29الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود جواد احمد خلف الحمداني20629
35تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراديب محمد حسين علوان العباسي20631
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررياض ابراهيم عبدهللا حسين الجبوري20632
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده عبد بشير سعيد العزاوي20633
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء يونس صالح عبدهللا الفراجي20635
29بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مجيد مهدي صالح السامرائي20636
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد نايف غضيب حسن العجيلي20637
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء خميس مسعود عويد الجبوري20638
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبداللطيف سعدون عبد محمد النيساني20640
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربندر صالح علي احمد الصحن20641
10بيجيكليه االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا خليل ابراهيم حمود العبيدي20645
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ليث فاضل صبري الحداد20646
23االسحاقيكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىضمياء سامي صالح محمد المجمعي20647
15الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح موسى هزاع علي الجبوري20648
29يثربالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد قحطان محمد عزيز المدرس20650
15الشرقاطكلية علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار خالد علص حسين الجميلي20651
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6االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحازم رحيم خضير ياس اعذيه20652
13بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعقيل غانم احمد جسام الخزرجي20653
17سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزيز حسن خضير مهدي -20654
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرارشد مزاحم عذاب فارس العجيلي20655
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام صالح احمد حبيب السالوي20657
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى صباح لطيف حمود النيساني20658
20االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد ماهر علي حسين المجمعي20660
35بيجي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسماعيل ابراهيم عبداللطيف طوكان الدليمي20662
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمود فواز صبار محمود العيساوي20663
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىعديله احمد حسن حميد العجيلي20664
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر عبدهللا رشيد محمد الجبوري20665
40الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىقتيبة قاسم هاشم محمود العبادي20666
40بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام ستار عبد حسين الجنابي20667
13العلماالدارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعدي شبيب غضبان الجبوري20668
25تكريتإسالميةدبلومكاتب  أنثىاية مزهر عباس حمد عباوي20669
25الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار طه خلف عكيل الدليمي20671
11يثربالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان قحطان محمد عزيز المدرس20672
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكريونس ابراهيم عبدهللا محمد الجبوري20674
17االسحاقيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح اسماعيل عليان حسن اغضيب20676
30تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره عامر حسن حمادي الناصري20678
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قدوري خليل ابراهيم الرفيعي20680
12سامراءابتدائيةحرفي  ذكرسرمد سعد صالح حسن الدراجي20682
17تكريتادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرشهد قحطان كنعان خضر البياتي20683
16االسحاقيالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مجيد دحام مزيون اعذي20685
6الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفهد مازن مصطفى علي الحديثي20687
20الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم محمد خورشيد نجم البياتي20689
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبجل حسان عليان اغضيب20691
20االسحاقياالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضر محمود صالح بردي طرفه20692
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدنان احمد حسن سلمان العباسي20694
40تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحسام هاشم تقي ابراهيم البياتي20695
14تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد عبد الجبار شهاب احمد العجيلي20696
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30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي هادي صالح خميس العسكري20697
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراوس حسين مصلح خلف القيسي20699
29سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام مضحي محمود عباس العباسي20702
35الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد منسي مزعل ذياب البعيري20703
10الدوركلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعد محي قدوري الدوري20706
17تكريتعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناصر صباح محمود محمد ابو عجه20707
20تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرعلي نبيل جاسم محمد التكريتي20709
21الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب مهدي حساني محمد .20712
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكردلشاد محمد عارف معروف زنكنه20713
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالقادر علي حميد مجيد الناصري20714
17االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسفيان طالل تركي خاجي القيسي20715
21الطوزكلية العلوم االسالمية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عبدالغفور احمد حسين البياتي20716
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد شهاب احمد علي شايع20717
5الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتسنيم ماجد احمد صالح الدليمي20720
12االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كاظم خلف برغش اعذية20721
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح قدوري خليل ابراهيم الرفيعي20722
6قرى آمرليكلبية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسراج صدام حسن ابراهيم البياتي20723
26الضلوعيةالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسامح حميد صالح عكيل الدليمي20725
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور صبري سعدون محمد الدراجي20726
22الدجيلالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمنير نزار شنيار عبد هللا الخزرجي20727
8الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء فدعم حسن علي اختيارلو20728
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرفالح نوري محمد عبد العيساوي20729
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىجيمن خورشيد مجيد محي الدين .20730
24االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانسام مجيد علوان خاطر اطعيمه20731
10الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم ابراهيم حميد نارين الشاهري20732
30الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبد الواحد عزيز خورشيد العبيدي20733
20بلدكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نوري جميل عباس المزروعي20734
12تكريتقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاية قحطان كنعان خضر البياتي20735
14الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم محمد خورشيد نجم البياتي20736
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد فرج محمد حرز النيساني20737
22بلدكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طالل نواف زيدان الخزرجي20738
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5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراكرم جمعه سليم حمد القيسي20739
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجمال حسن علي حسين العباسي20740
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكررائد حمد مدهللا حمود الجبوري20741
24الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر علي حسين شرقي الجبوري20743
7بلدكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر قدوري خليل ابراهيم الرفيعي20744
10بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدهللا رزاق حسين عاشور الجبوري20745
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرسعد صباح محمد محمد ابو عجه20746
29الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور اسماعيل علي بلخش البياتي20747
18الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآينور خلف عبدهللا محمد -20748
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود غانم حسن علي البومهدي20751
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عدنان فيصل غزال العبيدي20752
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد محمد عبدهللا عليوي العباسي20754
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىامل علي صالح حسين الرملي20755
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد داود سلمان كايم الجنابي20756
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسفيان صبار فهد علي القيسي20757
13بيجياعداديةكاتب  ذكرحسن خلف حسن اسماعيل الجبوري20758
18بلد كلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد غني عبد الرضا كاظم المكدمي20760
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمثنى حميد حسين علي الطائي20762
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأمال يوسف خلف جاسم النعيمي20763
15سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحارب احمد سلمان عذبان العيساوي20764
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلف حسين علي احمد الجبوري20769
24الدجيلكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى غدار عبد الجبار سعيد المكدمي20770
21بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه عماد محمود حسون التكريتي20772
25تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور يوسف ذاكر عبد العزيز الرفاعي20773
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور امجد مزاحم دروش الربيعي20774
23سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراكرم خضير محمد مصلح البو اسود20777
25الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد عبيد عبدهللا نعمه الجبوري20779
17االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمالك خلف عبد محسن اطعيمة20780
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرسند محمود رزيج عليوي المحمداوي20782
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرحمزة صالح شلتاغ مهدي البازي20783
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرسامي سعيد حديد عبد العجيلي20784
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15الطوزاعداديةكاتب  أنثىتروسكه هارون فاتح حسين الداودي20785
6تكريتالتربيه للعلوم والصرفهفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فاضل محمد صالح شكر العزاوي20786
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمي مثنى ابراهيم رشيد التكريتي20787
6الضلوعيةكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عراك علوان حمده الجبوري20788
19بلدكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايثار ثائر نجم عبود القيسي20789
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنصره محمود عباس محمد الرحماني20790
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكركيالن ظافر عبد مهدي الحلواني20791
25بلدكلية االمام الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء صالح خليفه جاسم الحرباوي20792
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خطاب شهاب محمد الشاهري20793
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر غايب زهيري جميل المكدمي20794
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكررياض نشأت هديب مطلك الخالدي20795
8تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى برهان عبدالرزاق محمد ال جبر20798
20الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرطارق احمد صالح يوسف الجميلي20799
29يثربالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالذ خلف محمد رميض المزروعي20801
12تكريت كلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد يونس بكر فاضل الطائي20804
25بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عارف حميد علي الجبوري20805
15الدجيلابتدائيةحرفي  أنثىمنال سليم ابراهيم صالح الفراجي20806
19بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن ابراهيم توفيق خلف العزاوي20807
20االسحاقيكلية التربية االساسية / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسين عبدهللا سالم المجمعي20808
21الدوركلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفارس امجد منسي مزعل البعيري20809
7الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى صالح صادق جعفر مختار20810
16الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهيمن باسم كعيد عباس الخزرجي20812
13الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرانمار حميد دوش حمادي الجبوري20816
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهجران حق ويردي كوثر مصطفئ -20819
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرظاهر خليل حسون حميد البياتي20820
19العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزينة احمد عبدهللا زعرب العزاوي20821
26تكريتكلية التربية اللبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء مزاحم مصلح خليفه الدوري20822
26بلدكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس عبد محمود يوسف الراشدي20824
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعماد داوود سلمان ربيع العبيدي20825
12بلدالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ضياء احمد عبد اسودي20826
20الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالرزاق وسمي عبدهللا خلف الجبوري20827
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20سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكربكر عيسى جاسم محمد /20828
14الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عويد ابراهيم الترف الجبوري20829
22بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام مشعان عبد عواد الجنابي20830
12الدجيلكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم متعب حسين علي الخزرجي20831
23الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايه جواد محمد جعفر البياتي20832
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر خالد احمد خلف الجبوري20833
7الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد عطا هللا ناصر الجبوري20834
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم احمد مجبل عبدالرزاق الجبوري20836
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبد الكريم خضير محمد مصلح البو اسود20837
20بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبد جبار جاسم الحمداني20838
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حميد محمد محمود اللهيبي20839
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا خالد جسام كردي العبيدي20840
7الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد محمد عبيد داود الجميلي20842
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد حميد علي تركي الدليمي20844
12قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكربشير برهان قادر عباس البياتي20845
10الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد خضر سعيد العبيدي20846
21بلدكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر خالد ريس نصيف القرة غولي20848
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار محمود محمد احمد الدراجي20849
33بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  أنثىوسن ابراهيم محمد احمد العبيدي20850
7تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعاليه حازم ياسين سهيل العباسي20851
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنال حميد نزال عبدهللا الدليمي20852
19الدجيلالتراث الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حاتم جهاد عاشور الخزرجي20853
12االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرخالد حميد لطيف شرعان المجمعي20854
25الشرقاطكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمراد عبيد عبدهللا نعمه الجبوري20855
27تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى كريم عبد سالم الهيازعي20856
25الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررؤف نجم ناصر حسين المكدمي20858
21الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفارس خضر فتاح شمر الجبوري20862
11يثربالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد مصلح هندي لطيف االحبابي20864
20الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جمعه خميس سليمان البياتي20866
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر محسن صبحي حمود الجبوري20867
16الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد محمد صالح علي احمد الداودي20868
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17الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىابتسام جمعة عطية فرج جبوري20869
5االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىوفاء خليل جميل حماد غضيب20872
18سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فؤاد اسد هللا علي الجاف20874
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىرسمية لطيف عفر جواد القيسي20875
25الضلوعيةالعلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم حمادة جاسم حسن الفراجي20876
22بلدكلية االمام الجامعه إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعدوية عزاوي عباس جواد الحسني20877
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسارة صالح شلتاغ مهدي البازي20878
12االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل غانم عنبر مسرع اعذي20880
21الدوركلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل كامل مهدي حساني الدوري20882
16سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماريه ستار جاسم محمد العيساوي20884
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف جاسم محمد مصلح البو اسود20885
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرنواف خليفه فريح حمود النمراوي20887
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء صالح مجيد حميد السعدي20888
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود خليف عطيه علي الجبوري20889
30الدجيلادابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فواز محمد جاسم المكدمي20890
17تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمنيبه ستار نامق توفيق البياتي20891
13يثربكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى برع ميرز محميد الخزرجي20892
25سامراءكلية التربية سامراء إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه حسن حبيب داود السامرائي20894
22الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنتهى احمد عطيه علي الجميلي20898
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان احمد مصلي محمد اطعيمه20899
10الطوزاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىدالل عادل ياسين حماوي البياتي20900
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عادل سلمان داود البياتي20902
15سامراءالعلوم للبناتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضاب جاسم محمد لطيف االمراد20904
16بيجياالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن ياسين عباس جواد القيسي20906
10بيجي الهندسة الكيمياويةكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر خليل ابراهيم خليل الجبوري20907
25بيجيهندسة تقنيات الخاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرايهاب عبدالكريم هويش عبدهللا القيسي20909
35الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمريم احمد خلف حسين الجميلي20911
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرسفيان كامل مجيد خلف الجواري20912
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء كامل اسماعيل حمد العباسي20914
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرواثق وادي كاظم بربوتي السامرائي20915
26سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد محمد خضير عباس العباسي20918
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13العلماالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالحميد كوان حميد علي الجبوري20919
11بلدكلية االمام االعظمتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب اسد لفته جاسم التميمي20922
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل احمد حمزة محمد النعيمي20923
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير مكيف جاسم علي الخزرجي20924
21بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجواهر محمود محمد حسين الجميلي20927
8بلدكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمد بكر حسن االسدي20928
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرارشد طه عبدهللا وسمي الجبوري20929
20سامراءكلية التربية / سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نصيف جاسم سلمان الفراجي20931
15الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مشعان رميض حماده الجبوري20932
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصالح عبدهللا عيفان بشر الجبوري20933
20العلمكلية االدابعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين عزاوي عليوي مطلك الجبوري20934
14الشرقاطتربية انكليزيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان كامل دليل سلمان النعيمي20935
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرف ابن الهيثم علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرضاري خميس كعيد سيد المكدمي20936
23الدجيلالتربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب جعفر عباس سرهيد التميمي20937
12بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثمار خيرهللا هوير كردي الجنابي20938
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن جاسم عبود حسين الجبوري20939
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفاروق حميد محمد حزيم العبيدي20944
20يثربالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين عبد حسين االحبابي20945
10الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحمزة نصار عبد الجبار سعيد المكدمي20950
10الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجواهر فرحان اسماعيل خليل الخزرجي20952
25االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد حسين حمد اغضيب20953
27الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيريڤان نوزاد عبيد محمد الداودي20954
15سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان ابراهيم سلمان محمد العباسي20957
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا صبحي عبدهللا اسماعيل الدليمي20960
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عبدالكريم طالع علي حديد20963
6الدوركلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره نجيب عباس خزعل الدوري20967
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمار محمد محمود محمد الصميدعي20969
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالكريم علي فرحان احمد الجبوري20970
6يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد برع ميرز محميد الخزرجي20971
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحليمة عبدالحميد مهدي اسماعيل البياتي20973
14الضلوعيةكلية العلوم السياسيهبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد متعب محمد الفراجي20974
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25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسامي خميس ذياب محمد الجبوري20975
13الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان رعد عادل جهاد مكدمي20976
31بيجيالتربية قسم الفيزياءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب حسن محمد جاسم الجبوري20977
24سامراءكلية اإلمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد كريم صالح عبدهللا العباسي20979
13سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانس عبداللطيف جاسم محمد الحار20981
28الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرغزوان حسين عبيد عيسى الجبوري20982
30يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحنين سعدون عباس عبدعلي العزاوي20983
15الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرخالد فرج سلطان احمد الجبوري20984
16الطوزكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابيك ادريس هزاع مفتاح االختيارلي20985
16يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام محسن عطا صالح20986
13يثربكلية اإلدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحمزه حلبوص محمد عليوي المزروعي20988
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحيدر علي نجم عبدهللا البياتي20989
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركامل دليل سلمان علي النعيمي20990
15الضلوعيةالتربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنوار عادل رضا حميد الجواري20991
10الطوزكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزريان لقمان عثمان محمد زنكنة20992
18سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراكرم طه احمد سلمان البو اسود20994
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرانمار علي محمود جاسم اطعيمه20995
20سامراءكلية االداب جامعة بغدادلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد عزاوي زناد النيساني20996
15الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن باسم سلمان صابر الخزرجي20997
15الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكريوسف ابراهيم جاسم محمد الجواري21001
12سامراءكلية التربية الدراسات المسائية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد الدين علي جمال رشيد البياتي21002
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه خليف رشيد خلف الجنابي21003
7الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين محمد حميد امين البياتي21004
18الشرقاطالعلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف حسن حسين دخيل الجبوري21005
40الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكردنيا حسين علوان طالب العبيدي21007
29الدجيلكلية التربية ابن الرشد للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسن نشمي حمد البطاوي21008
13بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه حسين صبار ابراهيم الجنابي21011
28الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبدور محمد علي صالح الجبوري21012
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد نوري عزيز خلف القيسي21013
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عباس حمزة محمد النعيمي21014
19الدجيلالتربية االساسية ارشاد تربويماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرحيدر محمد لطيف علي الدجيلي21016
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2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجابر احمد موسى جدوع الجبوري21019
13بيجيشريعة-قسم الفقهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور خالد محسن سلطان العبيدي21022
11ديوان المديريةحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىفاطمة عمران رشيد علي الكراعي21024
10بلدالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم قاسم دخيل حسن الحدادي21026
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف شعالن مهدي درويش العزاوي21028
12الدوركلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعن صباح محمد مجيد الرياشي21029
13االسحاقيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن ماهر علي حسين طرفه21030
15االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده محمود بدر حسين طرفه21031
10سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبد الفتاح لطيف محمد الدراجي21032
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنزار عادل مجيد رضا البياتي21033
5سامراءالتربية المدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركرار رحيم كاظم رحيم البدري21034
20يثربكليه التربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فاخر كاظم حمادي التميمي21035
14سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عبدالكريم ابراهيم علي العباسي21036
20العلماعداديةكاتب  أنثىاسماء خلف جاسم خلف الجبوري21037
10تكريتاعداديةكاتب  ذكرحكم حسن علي لطيف المعماري21039
40الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهيرو ناصيح حسين محمد بال21041
21الضلوعيةكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله سعد عزاوي حمود السامرائي21042
18سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى مجيد بدران ابراهيم -21044
14بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عامر نجم عبد االمير العبيدي21045
25االسحاقيكلية العلوم االسالمية / الفقهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد احمد فارس حمد القيسي21047
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي خليل كريم ال يوجد21049
22سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا فاضل عباس احمد البو عباس21051
18االسحاقي كلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرندة محسن علي عبد طرفه21054
12سامراءكليه التربية / قسم الجغرافيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريا حسن علي مهدي البدري21056
17الشرقاطالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد محسن عبد خلف الجبوري21058
20سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنادية شاكر حبيب خلف الجانبي21059
21تكريتكلية العلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىانفال اسماعيل خلف سالم الجبوري21060
7بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرايسر مجيد طلب مخلف الحمداني21062
10ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرامير سليم محمد شكير الدليمي21063
9بلدكلية التربية بناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيبين مدب عواد عبد الجنابي21064
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمادي احمد ابراهيم صالح الدليمي21066
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22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد مروان رشيد احمد الجبوري21068
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل رعد عبدالرحيم محمد الصالح21069
16بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد احمد عبدالعزيز بدر القيسي21070
26الشرقاطكلية تربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الجبار ابراهيم مجيد علي الجبوري21073
8تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي سعدون سعيد حميد الدوري21075
14سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر سعد ياس خضير البو اسود21076
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربشارات حسين محمد امين -21078
25الطوزكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند شاكر محمود خلف البياتي21079
25بيجياعداديةكاتب  ذكرباسم صبحي مساعد عتار القيسي21080
27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد حجاب سعود هديل الجبوري21082
21الدورتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال احمود عبطان عريعر الطريمشاوي21083
23الطوزالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب قاسم عزيز قنبر اليوجد21085
25الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررسول موفق عبود محمود المكدمي21086
32بيجي0إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمضحي محمد خلف عوض الجبوري21087
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد شاكر خلف صالح الجبوري21093
18االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىيقين عارف مسربت محمد طرفه21095
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء هادي احمد رجب التكريتي21098
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمراد احمد حسين خلف الجبوري21099
33الدورالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان خماس ضاحي نجم رياشي21102
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم سعد حمود عبدهللا القيسي21103
15الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جلبي محمد جدوع بربر21105
6بلدإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمحمود موفق محمد مهدي الفراجي21106
6الدوراالداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق قحطان رشاد جاسم الهاشمي21107
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي يونس حافظ حمد النعيمي21111
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصمود فاضل عباس لطيف البازي21112
25العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى عواد احمد خلف العزاوي21114
3تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىحفصة جادهللا مجيد احمد الدوري21116
15يثربكليه التربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ياس متعب عبدهللا محمد المزروعي21118
28العلمكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني خليل ابراهيم شالش الجبوري21119
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى حسين مصطفى خطاب الصميدعي21122
25بيجياعداديةكاتب  ذكرجمال احمد مطلك صالح الجبوري21124
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10االسحاقيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىأماني عارف علي جياد اطعيمه21126
16الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عناد حميد فاضل الجبوري21128
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرطارق حمد منصور حمد اطعيمه21130
15بلدكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعمر عباس خضير جواد العبيد21131
10سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده ايوب ياسين احمد /21132
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ رعد عبدالرحيم محمد الصالح21133
2سامراءابتدائيةحرفي  ذكرهمام فاروق شكر محمود البازي21134
17الدورالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عامر رجب محمد -21137
15الدجيلكلية التربية االساسية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان خميس حسين عباس التميمي21138
18الدورتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر موفق اسماعيل خضر الدوري21139
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمصطفى ماهر علي حسين طرفه21140
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبد الخالق حميد مجيد الخزرجي21141
23سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراجاويد صادم علي صالح البازي21142
20بيجيكلية الزراعه اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرياسر محمود ياسين خنفر العجيلي21144
11الشرقاطكلية التربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقيس مهدي محمد عبود الجبوري21145
15الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء تورهان وهبي احمد اقصو21146
17ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمر طارق خطاب عمر السناوي21147
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد خالد محسن سلطان العبيدي21148
20العلماعداديةكاتب  ذكرسعد سالم محمد عطية الجبوري21149
12سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام واثق عايد عبود الكريم21154
0تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىالهام رعد شرجي حندوش التكريتي21156
13الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماريه طالل صالح احمد المفرجي21157
22بيجيالتربيه بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره مجيد طلب مخلف الحمداني21159
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرشا علي خضير ادهم /21160
21سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبهاء حميد ابراهيم خلف العباسي21162
25بلدكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد فرعون مجيد حميد المزروعي21165
10الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد رمضان دارا خورشيد الداودي21167
20يثربالتربيه االساسيه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عباس عبد سبتي التميمي21168
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرطاهر محمود جعفر محسن شايع21169
25الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف شاكر غانم مانع المكدمي21170
24الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين محمد علي بال21171
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27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكريوسف فرحان احمد محمد الجبوري21173
35تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىصبا هاشم حمادي خضير العبيدي21174
12بيجيكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل رياض عزيز صحن الحمداني21175
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خليل ابراهيم جاسم الجبوري21176
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرسعيد محمود علوان حسين االعضيماوي21177
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسلمان مشعان الطيف ابراهيم21178
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمثنى ياسر عبدهللا خضر الدوري21179
23الطوزكلية القلم الجامعة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان عدنان احمد عمر الصالحي21180
25يثربكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد مجبل محمد رميض21181
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعروبه محمد فهد علي شايع21182
15العلماعداديةكاتب  ذكرهيثم محمد صالح كردي الجبوري21183
24قرى آمرليكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا حسن حمد كاظم الطائي21184
30تكريتجامعة تكريت/كلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين عمر بهجت شاكر التكريتي21185
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء عبدالحميد سعيد توفيق الناصري21189
15سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء امجد صالح مهدي البواسود21190
10الدورالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد عطوان رميض ذيبان الشمري21192
27سامراءكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه كريم احمد صالح النيساني21193
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاله فايق صابر عجوان المرسومي21194
10تكريتاعداديةكاتب  أنثىريم احمد سعيد خيرهللا ال مقيم21195
9الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرضياء رشيد أحمد عباس السالمي21199
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضفاف عامر محمود عبدالرحمن الويسي21201
29العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه عايد احمد خلف العزاوي21202
15االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود غانم خضير عبد الواحد دراجي21203
25الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد رحيم خلف موسى البياتي21204
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالحسين احمد حسن علي البياتي21205
21الدجيلكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد مشعان خلف الخزرجي21206
15الطوزالتربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح حسن ابراهيم علي البياتي21207
16الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررأفت بشير شريف عيسى الجبوري21208
25الشرقاطكلية الهندسةكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر علي عبدهللا خلف الجميلي21210
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراثير رافع عويد حميد الجميلي21211
20تكريتكليه التربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سعيد شهاب احمد الدليمي21212
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17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمحمد عدنان عزيز قادر الداودي21213
17بلدكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرراغب شهاب احمد سلمان الفراجي21216
15بيجياإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى غازي اصلبي فياض الجنابي21217
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد عبدهللا حياوي صالح الدوري21219
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالكريم خضر حمد عبد الجبوري21220
17الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود هاشم رجب خضر -21221
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىعدله خلف ضامن طوير الجبوري21222
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرضياء ناظم تيك عبدهللا البياتي21223
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي صباح سليمان احمد21224
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسمير ناظم لطيف حمدي الدوري21225
20االسحاقيتربية ابن رشدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام مزهر عبيد طفاح عطيش21227
21قرى آمرليكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعميه محمد حسن حمودي البياتي21229
10الطوزكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيمان عدنان اسماعيل عبدهللا /21230
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسلمان عطية طالب محمد الجبوري21231
16الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالنه فالح زين العابدين صابر البياتي21232
10الضلوعيةكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند محمد مجيد محمد الجبوري21233
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد حمد مهدي موسى اعذي21236
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعلياء مظهر عواد عبد الناصري21237
29الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مهدي صالح شكطي الجبوري21241
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعماد طايس جبوري حمود البدري21242
20بيجياعداديةكاتب  ذكررياض خليل ابراهيم خلف الخشماني21243
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصهيب علي محمود صالح الشيشاوي21246
11سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد محمود عياش اسودي21249
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرساجد احمد محمود داود الدراجي21251
18الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد احمد نامق موسى االسدي21252
16تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي وليد جاسم محمد الدليمي21253
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرانور صباح رعد عواد الفراجي21254
15سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء محمد مهدي صالح السامرائي21255
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهدي صالح محمد سالم21257
22سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميالد نصيف جاسم محمد .21258
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى صبري خلف جاسم االسودي21259
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15تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسان محمد نايف علي العبيدي21260
30تكريتكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر رشيد خليل علي الجنابي21262
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي جمعة احمد شرار الجبوري21263
13تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره نصير موسى خلف الصمبدعي21265
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسراء عبدالحميد جاسم عباس البو اسود21266
23سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف جاسم خميس علي الحامدي21268
30الشرقاطاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان فرحان احمد محمد الجبوري21269
10بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرحارث علي ابراهيم اسماعيل الحمداني21272
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرسركوت بايز قادر كريم شيخاني21274
23االسحاقيكليةالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم رشيد حبيب المجمعي21275
26سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكاء عامر محمود عبدالرحمن الويسي21276
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىهاجر مطيع عبدهللا سعود -21277
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرضامن عناد حميد فاضل الجبوري21278
11الدجيلاعداديةكاتب  أنثىنغم عامر عباس سرحان الوزني21279
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسليمة احمد عبد الرسول مجيد الشمري21280
17الدوركلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمد جاسم محمد الدوري21282
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىندى جميل حمزة نايف الشمري21283
25تكريتالتربية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء عبدالرحمن جبر خضير التكريتي21284
8الضلوعيةكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالق خليل ابراهيم احمد العزاوي21285
21الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد عبيد داود الجميلي21286
19بلدكليه التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره طالب رديف مهدي الحرباوي21288
15الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند مهدي خليل درويش الخزرجي21290
25الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء هاشم رجب خضر -21291
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد مؤيد حمدي لطيف الجبوري21293
10العلمالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا احمد خلف محمود الجبوري21294
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا مسلط عبدهللا جاسم حمدي21296
20بيجي0رياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعتز سمير خالد مصلح الحمداني21297
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمرشد حسين جاسم صالح العزاوي21299
26بلداالداب عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين مهنى عزال ربيع الحشماوي21304
11الدجيلاعداديةكاتب  أنثىنبأ مسلم نزال عبد الرضا الخزرجي21305
27الضلوعيةبنكلورإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمود حامد مسرهد رشيد العزاوي21306
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7تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاية عبد الحكيم اسماعيل ابراهيم التكريتي21307
27سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء محمد مجيد حميد النيساني21308
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف كريم محمد حسن البياتي21309
33الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنى ضامر جاسم عبد الحسين الخزرجي21311
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عزيز مجيد عزيز الداودي21312
22يثربكلية التربية للعلوم اإلنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين سالم عطاهللا صالح األحبابي21314
25الدجيلكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات ردام اسماعيل ثامر الخزرجي21315
18تكريتاعداديةكاتب  أنثىهاجر محمد خيرو حمادي التكريتي21317
24تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمياده وسام زكري مهدي الصميدعي21318
15تكريتكلية تربية البناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاكرام عطا نمر حامد السعدون21319
37بلدكلية االمام الجامعه/ بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار سالم محمد علي الشمري21320
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف جابر احمد عياش الدليمي21321
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىكافي احمد صالح محمد الجبوري21322
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمعتز جالل علي عزاوي الجبوري21323
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمود جمعه مطر محمد العجيلي21324
38سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده خضير مصطاف جمعة الدوري21325
20بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرجمال عفر عبد ضاحي الجنابي21326
15الشرقاطكلية التربية األساسية / الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن اسماعيل حسن صالح الجندل21327
11الدجيلاعداديةكاتب  أنثىهبه سالم عباس ابراهيم العكاب21328
12بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد عبد الستار خلف حمود /21329
20الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىازهار هاشم رجب خضر -21332
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد زيدان خلف خضير الجبوري21333
34سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء حميد حسون اصليهم البازي21334
26ديوان المديريةكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمروان ثامر احمد ساير الفراجي21335
17الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي رشيد حمادي الجبوري21338
25سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمعه حسن جمعه طعمه النيساني21339
15االسحاقيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده محمود بدر حسين طرفه21341
20االسحاقيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم فواز علي نصيف شايع21342
17الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين عبدالمجيد حمد دخيل الجبوري21343
4سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرذوالنورين سعد خزعل حسين النيساني21344
4االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرحازم حبيب محسن براك الرفيعي21345
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16تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيران احمد تركي محمد الطائي21346
12بلداعداديةكاتب  أنثىايالف محمد حميد حسين حسين21347
35االسحاقيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناصح علي خلف هاشم طعيمه21349
23يثربالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربنيان علي ابراهيم احمد الحشماوي21350
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مولود رزيج عليوي العزاوي21353
32الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوژين نامق كرم فتاح الداودي21354
15بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكرعالء حسين محمد عبد هللا القيسي21355
18الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمار عبدالحسين مجيد محمد الخفاجي21357
12الطوزكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل عدنان شكور علي البياتي21361
24العلماخرىدبلومكاتب  ذكرشمال رشيد حمد عمر الجبوري21362
12بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي سبتي حسن جاسم الجنابي21363
12الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض علي محجوب خلف الجبوري21366
27الدوركلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشجن رفعت خليل ابراهيم الدوري21367
25بلدالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه رضي حميد مهدي الحرباوي21369
21سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالحليم عبدالمجيد زيدان البواسود21370
17الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل احمد رشيد فارس الفراجي21371
10االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند طامي علي حسين شايع21372
13العلمكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى مؤيد عبود صالح الجبوري21373
5الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىخلود عايد عبدهللا لطيف الجبوري21374
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىهاوزين طه حسن محمد شيخاني21376
25االسحاقياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنصور علي عطيه مهدي المجمعي21377
10قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكررائد عباس بكر شكور الطائي21378
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمود سطام حمود سالم النيساني21379
20سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىابتهال عبدالسالم حسين احمد الرحماني21381
10قرى آمرليكلية التريبة لعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث رمضان حسن سلمان البياتي21383
10الضلوعيةكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد خضير اسماعيل خلف الجبوري21384
17سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة حسن خلف لطيف السامرائي21386
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرربيع رياض حنشول حسن العبيدي21387
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعلي ستار عبد عويد .21389
25الطوزكلية العلوم االسالمية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا ابراهيم علي يوسف *21390
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد كوين محمود حسين الجميلي21391



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

11الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي احمد محمود عبدالرزاق السبعاوي21392
19يثربكلية التربية البدنية و علوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعجيل خضير عباس حاتم التميمي21393
27بلداعداديةكاتب  ذكرليث مؤيد عبداالئمه جاسم العبيدي21394
22الشرقاطكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد تركي مبرد عبود الجبوري21396
12سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى مؤيد صالح خلف الحمره21397
11بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء ماهر محمد حسن المزروعي21399
17سامراء كلية االمام االعظم لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء ابراهيم خلف جاسم العباسي21403
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد توفيق موسى احمد .21405
16تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوداد مولود نجم صالح الجبوري21407
15الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخالده هاشم رجب خضر -21408
28سامراءاعداديةكاتب  أنثىزينب أجود جهاد حسن العزاوي21409
25الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان عباس رشيد البياتي21410
15الضلوعيةكلية االَدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس علوان خلف عطا الجبوري21412
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمطر حاضر حالوب علي الشمري21414
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء علي احمد عباس الخضر21415
17بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر عبدالستار خلف حمود /21416
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحسن محمد طه خلف الجبوري21418
20بيجياعداديةكاتب  ذكرانور سبتي حسن جاسم الجنابي21421
35الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص سلمان عبد داود الدوري21422
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسالم عواد حسين اغضيب الطائي21423
3يثربثالث متوسطحارس اول  ذكريوسف خضير عباس حاتم التميمي21424
19بلداعداديةكاتب  أنثىورود نايف احمد مال الجيالوي21425
16الدجيلكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي احمد الخزرجي21426
5ديوان المديريةابتدائيةحارس ثانيذكرسعد سامي حافظ مهدي التكريتي21428
30بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاشم عبيد سمير خلف القيسي21430
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام صالح اسماعيل حسن الخزرجي21431
19بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جمعه محمد بدين الجانبي21432
13االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد محمود عواد حسن المجمعي21433
23سامراء كلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالرزاق احمد رزوقي الدوري21437
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمراد بشير ابراهيم رجب الجبوري21439
27الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخلف حسن حميد محمود الجبوري21440
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20ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرنشوان ناجي علي احمد المفرجي21442
38الدورالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمر عدنان خلف نجم العبيدي21443
18الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي ارجان عمران محمد الموسوي21444
25العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم رجب جاسم حميد العبيدي21445
10الضلوعيةكلية اإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسبهان مسرع غضبان محمد الجبوري21446
19تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالرزاق حامد حسين علي السامرائي21447
20الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىتابان حسن علي محمد الداودي21449
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمازن ذنون ابراهيم اسماعيل الدوري21451
35بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىغيداء نعمه حمودي علي الحيالي21452
12الدجيلكلية العلوم االسالمية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خالد علوان حسين الخزرجي21453
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرصالح نامس تركي صالح الحمودي21454
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا عبدالكريم سعيد حسن العباسي21457
36سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد راجي حسن محمد البدري21458
30الشرقاطكلية التربية االساسيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسن محمد عطا الجميلي21460
20سامراءكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عبدهللا رشيد حسين السامرائي21462
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفه /ابن الهيثم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حديد يسن علي حشماوي21463
40سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاتن مزاحم محمود حبيب السالوي21464
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها معاد سليمان حميد الجوعاني21466
5تكريتابتدائيةحرفي  أنثىضحى صباح نوري محمد القيسي21467
23سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتيسير حسين علي عباس /21469
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراكرم جمعه مطر محمد العجيلي21471
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى خلف رجب حمدان الجبوري21472
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء عبدالحكيم علوان محمد الرحماني21473
10تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد نصير موسى خلف الصميدعي21474
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىريمة محمد فرج جدوع العيساوي21475
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى حميد مجيد محي الدين طالباني21477
16سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال محمد عبدالوهاب عبدالمجيد النجار21479
9بيجيكلية االداب االعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي سعد عمر ياسين الهاشمي21480
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور عمر طه علي العباسي21484
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين نهاد جاسم سلمان البو اسود21486
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرابعه محمد شاكر عبد الكريم صادق الربيعي21487
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28تكريتككلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح محمود عداد عطيه الجذله21488
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء حمادة مطلك صالح الجبوري21489
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد هيثم شامل عباس /21492
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنواف منذر حامد سلطان القرة احمدي21494
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان صالح احمد ارحيم الجميلي21496
35الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبد الرحيم كريم محمد نصيف العبيدي21498
18الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىصبا مجيد غثوان حمد العبيدي21499
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا فهد عباس حمد الجميلي21500
23سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء محمود جمعة احمد السامرائي21502
5الدورابتدائيةحرفي  أنثىمناهل سامي مولود شيال الدوري21505
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربراء رعد عكله موسى الجبوري21506
25الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمشتاق طالب حصوه علي الجبوري21507
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرنبيل زهير نجم عبدهللا التكريتي21510
29سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا ارشد حميد علوان العباسي21511
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريتاج نجم الدين علي اكبر موسى بندر21513
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأسامه محمد ارحيل مطر البازي21515
16تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سعود نجم صالح الجبوري21516
20الطوزاعداديةكاتب  ذكراياد وهاب رضا محمد الشيخاني21518
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرصالح مؤيد صالح خلف الحمره21519
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى هيثم ابراهيم محمد السامرائي21522
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب قاسم رشاد وجيه الدوري21523
26الدجيلكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس عبد السالم حسين علي الدليمي21525
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد جميل محمد العجيلي21527
30الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد ناجي خزعل احمد الجبوري21529
6بلدكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبد الجليل كاظم سعدون الدراجي21530
9الضلوعيةكليه التربيه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمدي محمد سايج الفراجي21531
12الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام محمد خلف مطلك المجمعي21532
30بيجياعداديةكاتب  ذكرمظفر حامد رجب عيث القيسي21533
10الدراسة الكرديةبدون شهادةحارس ثاني  ذكركاوه اسماعيل جبار موسى -21538
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرغازي صمد حمادي جاسم البياتي21539
17سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل مأمون علي حسين البواسود21540
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35الشرقاطكلية التربية االساسية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد عطية عكله السبعاوي21543
25الدورتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب مصطفى فاضل رزيق الدوري21544
22الضلوعيةكليه االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء فليح عطيه جاسم العبيدي21545
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالكريم مسلط حمد الجميلي21546
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم حمد خلف حمادي الجبوري21547
31سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيات ابراهيم جاسم محمد البدري21548
22سامراءالعلوم التطبيقية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى سالم محمد ابراهيم الرحماني21549
15بيجيالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحقي اسماعيل ابراهيم موسى الجبوري21550
25العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقيس صالح محيميد حرمل العبيدي21551
25سامراءالعقيدةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاني مهدي صالح حمد 21554٠
7الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء حسن علوان حسين الزبيدي21555
22سامراءكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف خليل حسين علوان 21556٠
15العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىحليمه حسين موسى احمد الجبوري21558
25سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد جاسم محمود البو مهدي21559
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعدي علي فزع ضايع الحمداني21560
24الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده خضير عباس خليل الخزرجي21561
20سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء محمد ابراهيم علوان البازي21564
12الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدهللا حسن محمد الشيخاني21565
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحي ابراهيم عبد موسى .21566
11الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنمارق ازهر تركي خلف الجبوري21568
25سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام الدين حمدي حسن حمد الدراجي21569
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسها مشعل سرحان جدي الطائي21570
16سامراءكليه التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالودود احمد حمد شبيب العباس21571
9ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا صباح طه خلف الجبوري21572
7تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عماد فاضل علي التميمي21573
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالكريم اسماعيل خلف سبع الصبيحي21575
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى عزالدين اسماعيل ابراهيم العباسي21576
35الشرقاطكلية التربية االساسية/الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود حمد خضر الجميلي21577
4بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىرنده كريم خضير عبد االمير البياتي21579
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سامي مسلط حمد الجميلي21582
16الطوزكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان صالح اسماعيل حسن الخزرجي21583
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12الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها ثابت فهمي خضير الدوري21586
26سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال جمال قادر عبطان سامرائي21588
26الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل فيصل غازي حسين البياتي21590
16االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهبه سامر عبد صالح شايع21591
14بلداعداديةكاتب  أنثىالهام عبد الجليل كاظم سعدون الدراجي21596
11العلماعداديةكاتب  أنثىاسماء سليمان مجيد محمد الجبوري21597
17الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحكم عبدالكريم احمد سلمان الدوري21598
11الدورتربية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر ياسين محمود ارحيم الدوري21599
12ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراكرم حاتم رشيد حمود الجنابي21600
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرطالل محمد مصلح عبد هللا21601
21يثربالتربيه للعلوم االنسانيه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي جاسم محمد علي حاتم التميمي21602
18الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزهراء قاسم رشاد وجيه الدوري21603
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد عبداللطيف محمد عبدالقهار السامرائي21605
23سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا فائق تركي احمد الدوري21606
21الشرقاطكلية االدارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل احمد جويد الجميلي21608
18الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي نوفان علي رظيمه الفراجي21609
14االسحاقيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرندة نزار حمد صالح طرفه21612
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد جاسم صالح مهدي النجار21613
20الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين عبدالجليل جاسم حسين المكدمي21614
35العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسروه شهاب احمد خلف الجبوري21618
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا مفيد طعمه عبدالرزاق القاسمي21619
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرسناء مهدي صالح خلف الحمره21621
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام عبدالسالم مصطفى حمادي -21623
13الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل خلف فحل شفلح الجبوري21624
20بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء عطا رشيد خلف المعيني21628
12سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى محمد ياسين احمد -21629
22سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء طالل حسين احمد النيساني21632
20تكريتالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا ناظم صبحي احمد الناصري21633
20العلمكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف حواس جنعان مسعود العزاوي21634
20سامراءالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافع فائق تركي احمد الدوري21635
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحسين حسن سلطان الحج الخزرجي21637
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18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهناز محمد خورشيد موسى اغا21638
11العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيثرب محمود عبدهللا مهدي الجبوري21639
14تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف خيرو ياسين حسين الطائي21641
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند غازي حامد محمد التكريتي21642
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمناهل حميد محمد حسن21643
30بيجي0عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى شريف حمادي علي الحمداني21645
13الشرقاطالكلية التقنية الهندسية / الموصلهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرابراهيم حسن بهير غاتر الشمري21646
20سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد ابراهيم جاسم محمد البونيسان21648
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس شمخي جبر علوان الكعبي21649
19االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام فوزي شذر حسين طرفه21650
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرغانم جاسم عبود اسماعيل الفراجي21651
11الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطلك احمد سالم عباس الجبوري21652
15ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعثمان سامي مسلط حمد الجميلي21654
13الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عطيه عزيز عليوي الجميلي21656
20الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد بشار محي ابراهيم العزاوي21657
10يثرباعداديةكاتب  ذكرمدحت محمد تركي مخلف العزاوي21659
10الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراشرف علي حسين علي الجبوري21660
11الطوزهندسة تقنيات الحاسوباخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي سيف الدين ستار غيدان البياتي21661
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه زيد اكريم محمد الصالح21664
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسين عالء شاكر حمود السامرائي21665
16الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسو برهان الدين امين محمد زنكنه21666
25بلدالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار قيس حاتم عبود القيسي21667
18الدجيلكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا خضير عباس حسون الحياني21668
25الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرفعه طعمه انهير شاهر الشمري21669
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد وليد ابراهيم احمد العلوش21670
13الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسن جواد مفتاح البياتي21671
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىايمان عباس بكتاش فتاح البياتي21672
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكررائد خالص شحاذه وشل الخزرجي21673
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عيسى حميد ماجد الدوري21674
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عدنان احمد ابراهيم الجبوري21675
17االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمديحة كريم عداي طلك اغضيب21678
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11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عبدالسالم مصطفى حمادي -21679
20تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فاضل عبدالملك مهدي المعماري21680
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرمهدي صالح خالص حسون العاصي21681
17تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب عبد فياض علي العجيلي21682
14يثربثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي مهدي حاتم علوان الحشماوي21683
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد سامر محمود حسن السامرائي21684
30الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر محمد عاشور داود البياتي21685
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعثمان احمد علي ياسين السامرائي21686
25سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنادره رعد ابراهيم محمد السامرائي21687
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرتركي فائق تركي احمد الدوري21690
10ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  ذكركامل احمد خضر عبدهللا الجبوري21692
6بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عطا رشيد خلف المعيني21696
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد شالل حمد فتحي البياتي21697
11الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صالح الدين حسين مجيد البياتي21698
35الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد توفيق محمود خضر الدوري21699
6الدجيلكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية عبد االمير لطيف عبد الحسين الخربطلي21700
7الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىحنان لقمان محمد سعيد21701
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فرج عبد يوسف الجبوري21702
25الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافراح فاضل صالح ريس البياتي21703
20سامراءكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه عبد المنعم حسن خضير السامرائي21705
7العلمنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرفهد عبدهللا حميد علي الجبوري21707
7الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر كمال محمد مهدي البياتي21708
33سامراءالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاروى شتيوي عبد مطر ال حمود21709
30بلداالمام الجامعه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عدنان جواد محمود الحسين21711
40االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد عايد حسين ضيف المجمعي21712
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا نافع ابراهيم خلف السامرائي21715
20الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد محمد خليل عباس المشايخي21716
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمنتصر حسين جاسم نصيف العبيدي21717
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي حسين عليان غضيب21718
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نزهت احمد يوسف الحديثي21719
21يثربالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضرغام ليث عبدالكريم احمد التميمي21720
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10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرايمن علي حسين علي الجبوري21721
19بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم جاسم كريم حميد البطاوي21722
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرارشد شهاب احمد عبدهللا البوعباس21723
20الشرقاطالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد نطاح محمد عبدهللا الجبوري21724
17بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى قاسم حسين فليفل العبيدي21725
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا عبد محمد احمد اللهيبي21726
12تكريتكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل محمد احمد محمد التكريتي21729
24سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه محمد شكر محمود النيساني21733
10سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهمسة عبدالكريم سعيد حسن العباسي21735
12االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم كريم عداي طلك اغضيب21736
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرماهر محمود حسين حسن النيساني21737
11ديوان المديرية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرسمير علي داود سلوم العجيلي21738
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىشيماء محمد علي قلندر البياتي21739
20بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى محمد بكر حسن االسدي21740
38بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامين طالل ذياب احمد الجنابي21743
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىريم عطا رشيد خلف المعيني21744
29سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد خلف فارس عطية العباسي21745
23العلماعداديةكاتب  ذكرايمن حردان عبدهللا مطر العبيدي21746
20الدوركلية الزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرياسين نوري جبر فاضل .21748
10سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله احمد حسن عبدهللا السامرائي21749
8الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد نطاح محمد عبدهللا الجبوري21751
25بلدالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام حسين علي حسين الحشماوي21753
14يثربالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حكمت فياض حسين الحشماوي21754
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد حسن خلف يوسف العباسي21755
15العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل عبدهللا حميد علي الجبوري21757
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىتاره صباح هيكل عالوي الجنابي21758
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالقادر محيسن جعفر محسن شايع21759
28بلدالتربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد مهدي عباس البلداوي21760
22الضلوعيةاصول دينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء جالل شهاب احمد الجواري21761
10االسحاقياخرىدبلومكاتب  أنثىضحى حميد علوان خاطر اطعيمه21762
15الطوزالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مجيد حميد ابراهيم .21763
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30الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسندس كامل حسين خضير الكرغولي21765
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىحبيبه فالح حسن حمد القيسي21766
22الدجيلالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد خليل عباس المشايخي21767
15تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرونق عادل خزعل مهدي العجيلي21769
6الدجيلكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار حميد محمود حسن السالمي21770
25سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد نصيف جاسم محمد البدري21771
30بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوصف علي حميد مجيد الناصري21773
30الشرقاطالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف رجب عبدهللا الدليمي21774
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعمر عدنان احمد ابراهيم الجبوري21775
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر احمد محمود سالم السالوي21776
6االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد ستار عبد عويد .21777
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف عامر جاسم محمد المجمعي21778
20الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضبياء سعيد طه خلف -21781
15الدوراعداديةكاتب  ذكرعارف عمار عارف الطيف الدوري21782
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىساره عكرمه صالح احمد الناصري21784
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره كاظم جرداغ عودة الخفاجي21785
18ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكربالل محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي21786
15تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق ابراهيم محمد ابراهيم الناصري21789
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزياد طارق حسين علي البياتي21791
22يثربالتربيه بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء جاسم كاظم جواد التميمي21792
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن محمد جنيد اسكندر البياتي21793
26يثربتربيه بنات تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرباسم عبدعلي حسن سعيد االحبابي21798
13تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمنيف هتاف عبد اللطيف رحيم الثلج21799
10سامراءعلوم القران إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد وليد ابراهيم احمد العلوش21800
16سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حاتم مهدي صالح البوحمود21801
18سامراءاعداديةكاتب  ذكررائد عامر حسين صالح الدراجي21804
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد فاضل محمود مهدي الدوري21806
15الشرقاطكلية التربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنشوان خلف طه حسين الجبوري21809
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر مزبان حميد حردان العبيدي21811
10بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء جاسم كريم حميد البطاوي21812
27الضلوعيةاصول دينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء جالل شهاب احمد الجواري21813
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13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى عبدالغفور حميد علي النجار21814
12الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي رافد علي جاسم الزبيدي21815
11الدورالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس صالح محمد فاضل الدوري21816
12سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىضحى عبد اللطيف حمادي حمود العباسي21817
20سامراءكلية العلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد خلوف جمعه حرز النيساني21818
15بلداعداديةكاتب  أنثىهدى قاسم حسين فليفل العبيدي21819
16يثربكليه التربيه علم النفسماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد عويد حسين سعيد االحبابي21820
25الطوزالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراء فاضل هادي حسون .21821
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرسعد ذياب عبيد عيسى القيسي21822
27سامراءكلية االمام االعظم إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعذراء عباس فاضل محمد السامرائي21823
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعلي حسين خضر عوض الدليمي21824
15الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد باسل احمد نعمان الدوري21825
33سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكررأفت عبدالعظيم سعود عبود الدوري21827
18االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهذال علي محمد حبيب اعذي21828
14الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمعن رشيد حميد حردان العبيدي21829
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحارث عواد فرحان محمد الجبوري21830
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىقريش رشيد فليح حسن السامرائي21831
19تكريتكليةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة كمال دحام عايد المعماري21832
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور مظهر نعمان عبدهللا الناصري21834
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالقادر طعمه خضير مرموص الجبوري21835
11سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي عبدهللا عزاوي محمد النيساني21838
19سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان حكمت ابراهيم صالح السامرائي21840
12سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مجيد احمد جاسم الدراجي21843
19سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه عمر الطيف جاسم العباسي21844
17الدوراعداديةكاتب  ذكريوسف صبحي احمد عيسى -21846
13تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشغاف هتاف عبد اللطيف رحيم الثلج21847
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرماجد حسين ماجد خلف الجبوري21848
17سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه مقداد حميد محمد السامرائي21849
6االسحاقيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجعفر محيسن جعفر محسن شايع21850
30تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه قاسم شاكر محمود الشجاي21851
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحمزه يونس ضاري احمد النيساني21852
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20بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرزهير جسام محمد حسين االحبابي21855
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح بهاء انور حبش التكريتي21856
35الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضفاف هاشم منصور جابر النعيمي21857
30تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خالص عبدالهادي عبدالجبار الحديثي21858
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحمزة غازي فيصل مجيد الدوري21859
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراق فاضل يونس احمد العباسي21860
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد محمد حسين علوان البدري21862
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسين سعيد علي مصطفى العزي21863
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرابراهيم خليل ابراهيم رجب الجبوري21864
12االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصبا محيسن جعفر محسن شايع21866
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد مزهر علي محيميد الجبوري21867
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىنور سعد موسى عبداللطيف التكريتي21868
9العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد األمين احمد طه احمد الجبوري21869
22الدوراعداديةكاتب  ذكرقصي صبحي احمد عيسى -21870
18سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عباس فاضل علوان الحداد21871
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل نبيل ابراهيم مجيد الفتوح21872
22الطوزكلية االمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدلك كمال محمد حسن البياتي21875
25الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاخالص حسن حمد شالل -21876
15بيجيالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حميد سعيد احمد الجوعاني21877
27بيجيعلوم اسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين فيصل فرحان عبيد القيسي21879
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده ابراهيم محمد ابراهيم الناصري21881
11الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانشان عبد علي احمد الجبوري21883
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه اكرم علي خليل البياتي21884
30الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين عبدهللا محمد خلف الجبوري21887
15تكريتكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىعفاف هتاف عبد اللطيف رحيم الثلج21888
28الضلوعيةالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد نزار محمد محمود العزاوي21889
20الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف لطيف كريم محمود الدوري21892
20سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمحاسن رعد محمود سلمان العباسي21893
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن احمد حسن سعدون الجبوري21894
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر فاضل محمد خلف العباسي21898
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسديد كامل محمد احميد الدليمي21900
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12االسحاقيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل عباس احمد فرحان المجمعي21901
11سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فوزي علي داود الدراجي21904
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىنبراس اياد مرعي ياسين االسودي21905
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسين صابر سليمان ابراهيم21907
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىايات كريم محمود رضيمه /21908
15سامراءالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد رفعت خليل ابراهيم الدوري21909
19الشرقاطالعلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد نايف ظاهر حمد الجبوري21910
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىنور منهي شيحان جواد الدليمي21911
25بيجياعداديةكاتب  ذكرفاروق عدنان مصطفى طه الجبوري21912
25الشرقاطالتربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء عبدالعزيز سالم علي الجميلي21913
10تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمكارم حميد عبد المجيد محمود الججو21914
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا محمد سلطان احمد الجبوري21915
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالمان حسين داود حنوش العزاوي21916
30تكريتكليه التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرغزوان فيصل غازي بكر التكريتي21917
12سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد رفعت خليل ابراهيم الدوري21918
17سامراءاعداديةكاتب  أنثىلطيفه اياد مرعي ياسين االسودي21919
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرذاكر عبدهللا مزعل بديوي الدليمي21920
6الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبدهللا محمد خلف الجبوري21921
9تكريتالتربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى فؤاد علي عبد الباشا21922
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عدنان محمد يوسف -21923
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا حماد فارس غضب العزاوي21924
22سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر فؤاد فاروق عايد السامرائي21925
19الشرقاطالعلوم جيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد نايف ظاهر حمد الجبوري21926
12الطوزكلية التربية الطوزلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهويده جمهور محمود احمد البياتي21927
25بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء موفق محمد حسن مصطفى آل محمد شريف21928
16الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم معروف محمد اسماعيل البياتي21929
22سامراءاعداديةكاتب  ذكرصالح ابراهيم طعمه حسن السامرائي21931
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكررائد دحام حجاب جاسم الجبوري21935
8سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد رفعت خليل ابراهيم الدوري21936
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حمد خلف جواد القيسي21938
10الشرقاطكلية الهندسة المعمارية اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي حسين عالوي صعصيع الجبوري21940
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29سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى جاسم محمد احمد العباسي21943
9سامراءكلية علوم الحاسوب و الرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عيدان رشيد مصطاف البازي21945
21سامراءالتربيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرهارون طالب عبدالمنعم محمد الساجي21946
22الطوزالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفيه محمود حميد عبدهللا الحسيني21947
6بلدجامعة تكريت علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء ردام احمد خلف البو علي21949
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سعيد حسن علي الجنابي21951
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعمر جليل محمد حسين العبيدي21952
14ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخميس جمعة مطر محمد حسين21953
6الدوراعداديةكاتب  ذكراركان مانع عبدهللا احمد الدوري21955
11الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره اياد حسين علي الدوري21956
32الطوزعلوم اسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد عبدالغفور محمد اسماعيل البياتي21958
40بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه غايب عبدالرحمن عبد السامرائي21959
22الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان حسام توفيق حساني الدوري21961
20تكريت  كلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد عبد هللا منصور سلمان المشهداني21964
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعبيده نجم عبدهللا احمد الدوري21965
19ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصعب عبد شياع ياسين العزاوي21967
17سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل حميد عياش جاسم المليسي21968
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى جاسم محمد احمد العباسي21972
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرقتيبه دحام يوسف هيالن العباسي21973
3الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرسرمد عماد محمد مجيد الدوري21974
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور نعمان احمد عبدهللا العباسي21977
7تكريتكلية التربية لعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشذى محمود حميد سلمان العجيلي21978
25الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام لطيف تركي شاهر الدوري21982
23تكريتالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانهار عادل داود طالب الناصري21983
21سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا ماهر عبد هللا ماهر الحداد21985
45سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء نعمان احمد عبدهللا العباسي21986
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مصطفى صابر عبد العزيز الرفاعي21987
11الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى طابور عبدهللا خضر الدوري21988
29سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىخالده محمد سؤاد جهاد العزاوي21990
30يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد توفيق صالح حسن الحبابي21992
11سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى عبد الحافظ خضير محمد العباسي21995
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25سامراءاصول دينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد وسام احمد حبيب البكري21996
6الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمود جاسم حسن البياتي22000
23تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه زيدان خلف عبد الحديثي22001
30بيجيكلية المنصور الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء كريم محمد عبد جنابي22002
35سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرنا ابراهيم مخلف حسين العباسي22003
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمريم زيدان خلف عبد التكريتي22004
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكربشار نايف خليفه فريح النمراوي22005
20الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان محمد احمد عزيز البياتي22006
20بيجيكلية التربية للعلوم اإلنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هادي اسماعيل صبح الحمداني22007
20الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور مصطفى كمال أسعد الدوري22011
24الطوزاعداديةكاتب  أنثىريام فيصل شكور علي البياتي22012
30تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىاوراس جمال عمر محمد النوسه22013
20تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء زيدان خلف عبد الحديثي22014
10الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي انور دليان وهاب الخفاجي22016
34سامراءكلية اإلمام األعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكربهاء عبدالرحمن حسين خلف االسودي22021
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناصر احمد خلف فرحان الجبوري22022
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسمهان احمد جاسم حسن البياتي22023
25بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراكرم نهار سالم عبدهللا الجميلي22027
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرياسر رعد مكي علوان الجبوري22029
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل عبد العزيز حسين علي العبيدي22033
30الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعلي لطيف محمود حمد الجبوري22035
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمريم وليد خالد ناصر التكريتي22037
30الطوزكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريواز احسان دارا محمد ججان -22039
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر سفيان رشيد عبد الحديثي22040
19االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عبدالكريم علي محمد شايع22041
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرهشام حميد حسن حمود المجمعي22042
30بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنبيل حامد خاجي لطيف القيسي22044
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعماد حسين علي حميد العزاوي22045
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد حسين علي محمد الجبوري22047
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرزاق محمد ابراهيم حمد البياتي22051
25بيجيكليه االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجابر سعيد دخيل عاني الجبوري22053
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15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرغسان وحيد عزرا عياش الدليمي22057
17الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف نوري انجي محمود البياتي22059
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى عبدهللا احمد عبد الناصري22060
17بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان خلف عليوي عيث القيسي22062
27االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاد مالك عبد ضاري اغضيب22063
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان صاحب مجول ابراهيم العجيلي22065
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج علي خليل كريم ال يوجد22066
27سامراءاعداديةكاتب  أنثىبيداء احمد جاسم عماره السامرائي22068
25بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه صالح متعب حمادي الحمداني22069
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسامال سعيد مجيد رضا بال22070
6بيجيكلية الهندسةكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرأحمد خميس رجه عبيد الجبوري22077
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىضحى هادي خضير عباس العبودي22078
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعالء احمد نامس طالل الجبوري22079
8الطوزكلية االمام االعظم الجامعة / بغدادلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح خزعل محي الدين كاظم البياتي22081
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرعالء عبداالله ابراهيم خليل الدوري22082
17االسحاقيالعلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررمضان محمد سليم عزيز القيسي22083
16الطوزكلية التربية طوز خورماتووفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهلكوت حميد حسن علي الداودي22086
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبراس شكر محمود احمد البياتي22090
31الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد محمد عبد احمد السبعاوي22092
12االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرشعالن مزهر جميل حماد غضيب22094
13سامراءالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه الطيف جاسم علوان السامرائي22095
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر عطا محسن عبدهللا الجبوري22096
22الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد احمد عبدالكريم الجبوري22097
25بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل لؤي عبداالمير محمد البرزنجي22099
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراسامه حمود محمد فرحان العجيلي22100
25الضلوعيةكلية التريه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره نجرس زيدان خلف الجبوري22103
30تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىازهار هزاع اسماعيل عبد العالي الحيالي22104
15قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرصباح حسن علي حسين البياتي22107
16الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركردي حمدان احمد خلف الجبوري22108
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس محمد مهدي صالح النعيمي22110
12ديوان المديريةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرماهر ثاير جاسم محمد الجبوري22111
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30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم حسين بهجت جهاد الهاشمي22112
11الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام حسين غائب سالم المفرجي22114
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمود طه ياسين احمد العباسي22115
19بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى عطا محمد حمد الجنابي22116
11بيجياعداديةكاتب  أنثىغفران عبدهللا نامس طالل الجبوري22119
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنزهان ادريس احمد عميري اللهيبي22120
11تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عماد طارق رحيم التكريتي22122
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد محمد محسن السالمي22123
12العلماعداديةكاتب  ذكرسيف احمد جاسم حندة الجميلي22125
11الضلوعية  كلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل فؤاد متعب عبدهللا الجبوري22126
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود عطاهللا محسن عبدهللا الجبوري22128
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد خالد علون الطيف البازي22129
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمعلى فؤاد عبد الرزاق عبد الوهاب المحسن22130
17ديوان المديريةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد ناجح علوان محمد الجبوري22133
25تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة نصير عبدالحميد عبدهللا الطائي22136
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسبهان مزهر طايس شعبان القيسي22137
12الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامال به رزان محمد علي شيخاني22138
18تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل حسين علي حسين الدوري22139
6الطوزكلية التربية  - طوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسداد مثنى علي يوسف الطائي22140
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىهند اسماعيل هويدي خلف الجبوري22145
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكررياض احمد فاضل حمود البومفرجي22147
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمنى علي عبد جواد العاصي22149
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروطبان ادريس احمد عميري اللهيبي22151
25سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث علي حسين مهدي22153
28الدوركلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراق محمد حارز داود -22155
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسلوان مجبل مطر ابراهيم الحمداني22156
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا حسين عبدهللا علي الدليمي22159
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد منذر عياده محمود الطربولي22162
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمار سعيد حميد جسين الدليمي22163
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر جاسم ذياب حسين الجيالوي22165
20سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور جاسم محمد مهدي /22166
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20بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عباس خضر عليوي الجبوري22167
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزيالن يوسف يونس جوهر الداودي22168
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعود محسن برزان طه الجبوري22169
16سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رزوق مجيد محمود النيساني22171
0الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى كنعان صديق ساليم الطاي22172
20الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء يونس عطيه عكله الجبوري22173
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسليم وليد علي سليم القيسي22174
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىبيداء محمد سلمان فرج الجبوري22176
18يثربالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين مخييبر مالك حسين العبادي22177
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه احمد حبيب عليوي الورور22180
24االسحاقياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهالء نافع علي جياد المجمعي22181
18تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حمدان محمد حسن المدلل22182
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين صاحب جمعه مصطفى البياتي22184
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى مجيد حمادي تركي الحمداني22185
25الضلوعية  كلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد احمد جاسم حمد الجبوري22188
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبدالكريم احمد عبدهللا الدوري22189
22بلدكلية االمام الجامعه / بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرباب كاظم موسى كاظم الشامي22190
20قرى آمرليكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى زيد محمد شكور البياتي22192
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصفوان عبدالهادي عبدالقادر بنيان الجبوري22194
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمولود ابراهيم عواد جاسم العباسي22195
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفاروق محمود عيسى عبدالرزاق الجبوري22196
35تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرعبدهللا عصام سايمان موسى البزوني22197
15تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسام عبداللطيف رحيم الثلج22199
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء عامر احمد مجيد العبادي22200
20الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهبه نعمان محمود رزوقي الدوري22201
15الطوزكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره رحيم شهاب احمد -22203
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء عماد عبدالكريم احمد البياتي22206
10التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكرهمام كامل حسن خليفه الناصري22208
16تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة زياد محمدصالح حيمد الشمري22209
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاخالص احمد يوسف احمد الجبوري22210
13سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنهاد يونس رمضان محمد البواسود22211
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15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعثمان صالح ابراهيم صالح الشاماني22215
26قرى آمرليكلية التربية/طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمزهر غازي كريم ذياب البياتي22216
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىگوالله جمعه حسين احمد الداودي22218
26بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي حيدر سهيل نجم زبيد22219
15الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىذكرى شكر محمود ابراهيم .22221
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد ادريس احمد عميري اللهيبي22222
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عامر حميد نجم الحديثي22223
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد توفيق حسن البياتي22224
30العلماعداديةكاتب  ذكرصباح محمد صالح مطر العزاوي22225
28بلداعداديةكاتب  أنثىزمن عبدالمطلب علي حمود الحشماوي22226
26بيجياعداديةكاتب  ذكرمعن فراس فياض علي الجبوري22227
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالعزيز حميد اكرم عبيد الجبوري22228
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد حسن صالح خلفيه الجبوري22229
35تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوصال اكرم علي موسى البياتي22230
25تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبد الرحمن حسن حمادة الحروبي22231
18الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عزيز مجيد وادي الطائي22232
20بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد ثائر محمود علي الجيالوي22234
30بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمها مزاحم حسو علي مطراوي22235
15بيجيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراياد خلف ابراهيم باييز الحديثي22236
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىلطيفه عبود محمد دلي الجميلي22238
24تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن خالد عبدالرحمن مصطفى الحديثي22239
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة عدنان خلف علي الجبوري22240
21الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب عبداللطيف سليمان نجم البياتي22241
22بلدكلية االمام الجامعه / بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان سالم محمد علي الشمري22242
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام محي حسن علي النيساني22245
21الطوزكلية التربية االساسية / الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأثير عبدالرحمن داود سليم البياتي22246
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ضياء هادي علي الجبوري22247
20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىردينه ماهر مهود حسن البازي22248
25تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي صباح علي بطاح العباسي22249
12االسحاقيكلية التربيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالعزيز زيدان خلف حمد المجمعي22250
35بلداالمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد الرسول محمد مهدي الكيم22251
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17سامراءالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق محي محيميد صالح الربيعي22252
11الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعائد حسين حمادي حسن الحمداني22253
13تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عصام سليمان موسى البزوني22257
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرهان حمد خلف عباش الجبوري22261
22سامراءاالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء رحيم حمد شكر السامرائي22262
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اسماعيل جاسم جبار الجنابي22263
26قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر نجم عبدهللا فيصل البياتي22264
11بلداعداديةكاتب  ذكراسامه جالل مثكال نايف الخزرجي22265
20الدورادراة االعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسندس فتحي جمعه بدر الدوري22267
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرضياء رمضان حمد غرب الجبوري22268
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىميرفت صباح هيكل عالوي الجنابي22269
13الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى فنر محمد محمود العبيدي22271
17سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخالد جاسم محمد نجم البواسود22272
25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال مثنى حميد محمد المدلل22274
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىزهراء الطيف جاسم محمد المجمعي22276
10بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىوالء جمعه اسماعيل محمد القيسي22278
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسهيل نجم ياسين خلف البياتي22281
11العلماعداديةكاتب  ذكرفالح محمد صالح مطر العزاوي22282
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىعائشة احمد ا براهيم محمود البومهدي22283
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس ضياء هادي علي الجبوري22286
14االسحاقيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالرحمن شذر حسين طرفه22288
24سامراءالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقية محي محيميد صالح الربيعي22289
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم محمد عباس العباسي22290
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراياد خلف موسى تايه الجبوري22291
7االسحاقيكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن محمد عبيد جدوع اطعيمه22293
15العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ثاير زبار مظهور العزاوي22295
25االسحاقياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصعب علي مهدي خزعل الرفيعي22296
18تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد سهيل نجم عبدهللا الحسيني22297
12الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه جمعه نجم درويش الجبوري22298
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنور عبدالرزاق عزالدين جاسم الطربولي22299
15الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام فاضل حميد احميد العبيدي22301
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18الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىغفران محمد محمود عزاوي الجبوري22302
20بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد فخري ذياب حمد الشعباني22303
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىمنال حسان عوده عبدهللا الدليمي22305
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد عبدهللا حسين عبد الجبوري22306
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم غائب امين احمد الداودي22308
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسين حمد حسين صالح الجبوري22310
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصبا عماد شعبان ثابت اللطيفاوي22311
23الطوزالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كنعان كريم مجيد نفطجي22312
25بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكروليد ثابت ابراهيم جاسم الفراجي22314
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمقدام يوسف علي مصلح الجبوري22315
21الشرقاطكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف عثمان حميدي محمد الجبوري22316
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين احمد ظاهر حسن اللهيبي22317
23الدورالجغرافيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده مغير سامي احمد الدوري22318
16بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء اسماعيل جاسم جبار الجنابي22319
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرانور عبدالمنعم علي حمود الحشماوي22324
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمزده عادل احمد حسن الداودي22325
26الطوزكلية التربية األساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عدنان جاسم محمد بني عز22326
6الشرقاطكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه عبدهللا عجيل علي الجبوري22327
28تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرقيه غالب طه احمد الطائي22328
24بيجيكلية ادارة واقتصاد قسم اقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمسلط علي حميد مجيد الناصري22329
15العلمالتربيه للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه خلف طريد فرحان العزاوي22330
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرموفق عواد كاظم جواد اغضيب22331
23سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم ثابت مطر عباس الدوري22332
22االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر عدنان محمد جاسم اعذيه22334
35بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىأسيل مخيف عبد عصمي الجنابي22335
7بلدالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر رحيم حسن عباس الدراجي22336
30العلمكلية االقتصاد والعلوم االدارية اقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرخالد جمال محمود عبد الجبوري22337
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود عثمان خورشيد احمد البياتي22339
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسين ملح حسن العبيدي22340
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىوداد حمد عبيد داود الجميلي22341
22بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد اكرم سعيد محمد الحبابي22342
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18قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مزهر نوري ذياب البياتي22343
21الضلوعيةكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن محمد جاسم عبود الفراجي22344
30تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة نهاد جميل منديل التكريتي22345
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرامجد فتاح حسون عباس السعدي22347
16يثربكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل عباس حسين مهدي السعدي22348
10تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رؤوف ياسين محمد الحديثي22349
20الشرقاطكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه حاضر صراخ علي الجميلي22350
23بيجيالتربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عدنان اسماعيل خضير الناصري22351
11الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرسالم ابراهيم صالح جاسم الفراجي22352
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عرفان ولي علي البياتي22354
11سامراءالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا محمود صلفيج ضعن العيساوي22355
11يثرباالدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعلي فاضل عباس حمد الحبابي22356
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرفريح علي سليمان محمد الدليمي22357
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند ضياء هادي علي الجبوري22358
28تكريتكلية التربية للعلوم األنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب مصطفى علي فاضل البياتي22359
5الضلوعيةالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد علي خلف عبد الجبوري22360
1االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالحميد الطيف جاسم محمد المجمعي22361
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء علي احمد حسن العباسي22362
20الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل شهاب علي شهاب الحمد22363
12سامراءكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعدي علي محمد نجم البواسود22364
25سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر شران حواس خضير العيساوي22365
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد صالح ذياب حسن الفراجي22366
11بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل خضر خلف شرار الجبوري22367
19الضلوعية كلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالمه نعيم محمد عبيد الجبوري22368
17تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام نزهان صالح عبدهللا الناصري22370
13تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سهيل نجم عبدهللا الحسيني22371
19العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم شرقي عبد هللا عبد الرحيم الجبوري22372
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد سالم حمد عبد هللا القيسي22375
3االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرناظم عواد كاظم جواد اغضيب22376
17العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء ابراهيم خلف نجم الجبوري22377
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعمر منشد مرشد عطيه العبيدي22378
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5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرباسم صباح سلمان جاسم =22379
6قرى آمرليكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف يوسف محمد البياتي22380
22الدورالتربية للعوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عادل حميد مخلف البو عباس22381
16سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نواف حسين خضير الكروي22382
31الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسلطان حسن عبيد عيسى الجبوري22385
22الطوزالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤيا احمد رضا مصطفى البياتي22386
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم عبد الكريم سالم مهدي البلداوي22387
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربسام علي حسين صالح الجبوري22388
29يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى نزهان حمادي زيدان االحبابي22389
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحسان غني جاسم حمود البياتي22391
6تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدهللا ابراهيم عبدهللا محمد الجبوري22392
35يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىافكار ياسر فرهود وطب السعدي22393
18تكريتكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه رائد محمد صبحي احمد حمدي العزاوي22394
20الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغسق وسام جمعه ابراهيم الدوري22395
11االسحاقيالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد علي محمود انصيف اعذيه22396
15تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور طه ياسين علي القرغولي22398
18الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن خالد حميد سليمان البياتي22399
17بيجياعداديةكاتب  أنثىرهف دوبان رجب يوسف الجبوري22400
25الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى سالم ماهود جاسم العزاوي22401
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبد القادر خضير جاسم خلف الجيالوي22403
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد جاسم اسود حسين الصباحي22405
35بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف عمار شكر محمود الوردي22406
15سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى ناظم ظرار شاكر السامرائي22408
ه يوسف يونس جوهر الداودي22410 10الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىهه  
15يثرباعداديةكاتب  ذكرليث فؤاد كامل عباس الحبابي22411
20بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان مهنى عزال ربيع الحشماوي22412
8تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا فارس عكاب غزوان الدليمي22413
15الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفضيله حمد حسين علي الجبوري22414
20تكريتالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنى علي حسين احمد الصميدعي22416
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعامر دحام احميد علي العجيلي22417
10العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة مقداد ياسين محمد الجبوري22420
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15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ابراهيم مصلح عجاج العزاوي22422
32الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عيدان جليل محمود البياتي22423
25الشرقاطكلية التربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم رمضان حسين الجميلي22425
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسام نوح حافظ حسن التكريتي22426
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىكرحه محمود علي مرعي الجبوري22427
13االسحاقيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجوشن اكريم محمود محمد اعذي22428
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعباس فاضل خضير محمد الحمداني22429
20االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرشكري محمود صالح بردي طرفه22430
12تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرنين ابراهيم عبدهللا محمد الجبوري22431
30الدوركلية ابن رشيد للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير بديع عبدهللا داود النعيمي22432
28سامراءالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرهاشم اكريم ابراهيم جدوع العيساوي22433
21بلدكليه العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق كريم محمد عبد الحنظل22434
22الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرضياء صالح جمعه محمد الجبوري22435
10الطوزابتدائيةحرفي  ذكرغزوان عدنان جمعه احمد الدوري22439
20الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر ثائر فاضل لطيف الدوري22440
26يثربالتربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ حميد جاسم خلف الحبابي22441
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنايف حسين ياسين حسين الجبوري22442
7سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكربراء قيس فاضل عبد هللا السامرائي22443
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفرحان عبد هللا صالح مطر البياتي22445
24بلد كلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد بدري جاسم علي الحبابي22449
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار مزهر حمود احمد العجيلي22450
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سالم ياسين عباس الدوري22451
32الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني حبيب ظاهر حسن الجبوري22452
25الضلوعيةكلية تربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنذر ابراهيم صالح حمدان الفراجي22453
19ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعمر رعد سعدي مهدي22455
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد الطيف جاسم محمد المجمعي22457
18الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار خلف حمد عياش الجبوري22460
12بلداالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراكرم جاسم حماد حمدان الرفيعي22462
15تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد حسين قدوري محمود البياتي22464
30سامراءقانوندبلومكاتب  ذكرليث خليل ابراهيم عبد العزاوي22466
30بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهيام شفيق شعبان عبداللطيف الناصري22469
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35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدينا سامي تايه خليفه العزاوي22471
17تكريتكلية التربية / قسم التربية الفنيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سعد عبدالكريم مصطفى الحديثي22473
20بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميسون محمد اصلبي فياض الجنابي22474
20العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي علي صالح حمادي الجبوري22475
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكركاظم فاضل نوري زوراو الدوادي22476
24الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح طه اسماعيل حسن الجبوري22477
15الطوزكلية تكنلوجيا المعلوماتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىميالد مؤيد يونس شكر البياتي22478
13الدوراعداديةكاتب  أنثىفضيلة جبار نومان احمد الدوري22481
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىلقاء عطيه جبار جبل السامرائي22482
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكررضوان فائز محمد دخيل اللهيبي22483
4الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرليث محمد عبدهللا جاسم الخزرجي22484
31تكريتالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمود عصام سليمان موسى البزوني22485
23الدراسة التركمانيةالتربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد مهدي حسن بزركان22486
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجمعة سالمة جمعة محمد الجبوري22487
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسعد ياسين امطارد مطني الشمري22489
23بلداالدارة والقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق سعد عبد حسن االحبابي22491
30الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيخال محمود سعيد محمد الداودي22492
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام قصي عبدالستار رشيد البياتي22493
26الطوزاصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى يشار خسرو رضا المولى22494
16بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة رشيد مجيد قطمير السويد22497
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىروعه نجاح حارز داود -22499
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف عبدالنبي عباس علي القرغولي22501
25الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرعي عبدالغفور مرعي هايس الجبوري22503
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرادريس عبدالحكيم احمد طيب الجبوري22508
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  أنثىفردوس مطيني حسين محاسن المجمعي22509
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى نبيل صباح علي العبدلي22510
12يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد بهجت مهدي علي الحبابي22511
5تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسعد حامد غافل عبدالمجيد الدليمي22516
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاشجان عبد الجليل حسن علي السامرائي22517
11الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء ثائر فاضل لطيف الدوري22518
20بيجي0رياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروضاح حامد احمد حسن الجنابي22520
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20سامراءكلية التربية جامعة سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمود محل عماش البدري22522
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي احسان سامي نعمان النجاري22523
20تكريت كلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام فارس حميد نجم الورد22524
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى حامد غافل عبد المجيد الدليمي22525
28سامراءاعداديةكاتب  ذكرهاشم حمد عطية جمعة العزاوي22527
6االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسن سعد عباس محمد الرفيعي22528
35تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىالزهراء حمزه رشيد لطيف جنو22529
20قرى آمرليكلية تربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهله جالل زين العابدين رضا البياتي22530
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرنى حازم محمود عكله التكريتي22531
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد محمود محسن محمد الجبوري22532
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى سعدي حسين مهدي النجار22534
15الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايوب علي جعفر حسين الحسني22537
11الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق عبد الكريم لفتة فارس الجواري22538
15الطوزكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرآرام علي مجيد محمد الطالباني22539
11بيجياعداديةكاتب  ذكرماهر عنتر حسين علي الجبوري22540
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرالطيف جاسم محمد خميس المجمعي22543
16بلد كلية التربية االساسية / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث نبيل نجم عبد االحبابي22545
12االسحاقيالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصاله عبدالسالم حافظ حسن الشايع22547
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا قيصر دحام حميد الناصري22549
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعمر صالح عنجور عباس البياتي22550
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد غالب جمعة حميد البياتي22553
25سامراءعربيدبلومكاتب  أنثىنبراس حميد محمد علي العباسي22554
14العلمكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر صالح حسن علي الحديثي22557
21الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمهند فالح كزار شنون الجواري22559
28قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمحمد حقي اسماعيل عباس البياتي22560
3بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى حمادي احمد عبدهللا الجبوري22562
15الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عليوي فياض عليوي الجبوري22563
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصدام سعد علوان ابراهيم الناصري22564
12سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين عبد الجليل حسن علي السامرائي22565
20بلداخرىدبلومكاتب  ذكرعباس محمد حسن حمود الرفيعي22566
35بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب اسماعيل خلف سالم الجبوري22568
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15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرروكان عبد الوهاب حماد كاظم البياتي22570
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحنان رياض زكري محمد النعيمي22572
12العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف ضرار حسن عبد الشبلي22573
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواق عبد المطلب كاظم عزيز الخشماني22574
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشذى ابراهيم جاسم محمد العباسي22575
23االسحاقي0ادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرصاحب عداي هادي صالح طرفه22576
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمروان عبد الكريم خضير مرموص الجبوري22578
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه محمد مرموص فياض الجنابي22579
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه نصيف شاكر عبدهللا الذيبو22580
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمود طه اسماعيل حسن الجبوري22581
7بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء احمد حمد ظاهر الجميلي22582
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرطاهر نزهان عبد نومان الدليمي22583
0سامراءبدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى علي صالح حسين البومهدي22585
26العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان صالح جاسم عيسى الجبوري22586
29الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جمعه سالمه محمد الجبوري22591
35الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررياض خليفة عبدهللا سعيد السبعاوي22593
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسالم خلف علي عبل الجميلي22595
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىشيماء احمد عبد رشيد الرشيد22599
31الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الواحد حسين احجاب عبدالرحمن الجبوري22600
18الضلوعيةكلية التربيه للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان بدري محمود مصطفى الخزرجي22601
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرايدين يعكوب عبيد حسن القيسي22602
18الطوزكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب علي خضير حسن البياتي22605
17الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم محمود خليفه الحمد22606
30تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح سهيل فهد سهيل العيساوي22607
33بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمود شهاب احمد المعماري22608
30الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي طلفاح محمد خضر الدوري22609
25سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن فالح حسن محمد الفتوح22610
32الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد امين شهاب احمد محمد الجبوري22611
15بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه علي عبدهللا حمودي الناصري22612
6الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكررياض عدنان شيخ خضر الدوري22615
15يثربابتدائيةحرفي  ذكراحمد فيصل علي محمود االحبابي22616
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35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة سعيد جاسم علي البو نيسان22617
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسين علي مهدي خضر القيسي22618
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبد الرحمن رمضان خلف حمد الشعباني22619
30سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور سعدي حسين مهدي النجار22620
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد سعيد احمد خلف السامرائي22621
25الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم محمد اسماعيل جاسم .22622
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىانتصار عبدهللا خلف عبدهللا القيسي22623
14تكريت كلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه سعد علوان ابراهيم الناصري22626
13الدجيلكلية مدينة العلم الجامعةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتهاني مرتضى عبداالمير ابراهيم الخزرجي22627
30تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه عباس فاضل علي الحديثي22628
14الدوركلية علوم االرض التطبيفيهجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد جمال سهيل صالح الدوري22630
14بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد صالح حسن مصطفى الناصري22631
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرطارق عزيز محمد نادر -22634
40تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد عباس منير احمد الناصري22635
20العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهناء عبدالرحمن محمد ساري الجبوري22636
23العلماعداديةكاتب  ذكركمال عبود خلف خضر الجبوري22638
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد خلف علي درويش الدراجي22641
22الدوراعداديةكاتب  ذكرحارث ليث عبداللطيف سلمان الدوري22642
22تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىصفا جاسم احمد جاسم التكريتي22643
15يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرشا فارس احمد علي العزاوي22648
20بلدكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عادي زبيدي جاسم الحنظل22649
12يثربكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأية عبيد جاسم حسين المزروعي22650
7بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد ضرغام مهدي خلف الحديثي22651
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن عدنان شيخ خضر الدوري22652
14تكريتاعداديةكاتب  أنثىمصطفى نبيل عيسى ابراهيم العيسى22655
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعدنان مجيد محمود علي الطائي22659
29تكريتكلية التربيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىنبأ صباح محمد صالح ابراهيم الحديثي22661
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد رعد خليل عشم الجبوري22663
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرقاسم محمد جاسم ساير الفراجي22664
7بيجياعداديةكاتب  ذكرحسام رمضان خلف حمد الشعباني22665
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىصبا عبدهللا عباس تركي الكرغولي22666
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20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد محمد مهدي صالح الطائي22669
15يثربالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا كريم اسود سالم الحبابي22670
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثريا بهجت عايد يوسف البزوني22671
24تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا مازن مظهر جاسم الهزاع22672
32الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه جمعة لطيف حسن البياتي22674
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحنان جاسم حمادي خضير التكريتي22675
20سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء اياد سعود الطيف البازي22676
15بيجي كلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب حسين نواف عبد الجنابي22677
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبيد دخيل خلف الجبوري22680
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا مجيد احمد حطاب الجبوري22681
6الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا بشير ابراهيم رجب الجبوري22683
7بيجياعداديةكاتب  ذكرخالد حمود عصمان عبيد شاروكي22684
15يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورس عبيد مطلك سعيد المزروعي22685
21بلداالدراة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسن سالم محمد خليل العزاوي22686
17بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالطيب يعرب شعبان عبداللطيف الناصري22687
24الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه نجاح عمر محمد النوسه22688
15تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحازم دلف حسن هراط الدليمي22689
24العلماعداديةكاتب  أنثىسحر ظاهر هزاع كردي اللهيبي22690
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالكريم احمد عبدالكريم شهاب المعماري22692
20سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مهدي صالح عليوي العباسي22693
35سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميسم ابراهيم ثامر مجيد البياتي22694
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء عبد الجبار حسن جاسم العباسي22696
26سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي حسين طعان مصطفى /22697
22تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين عاصي حميد جاسم البياتي22698
31سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء صالح مهدي صالح السامرائي22699
11العلمكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماعيل حمد سليمان عبدهللا الجبوري22700
25سامراءكلية التربية جامعة سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكفاح علي مهدي احمد االسودي22702
12تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاساور ربيع زكري محمد النعيمي22703
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحردان احمد حميد احمد الجبوري22704
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرأثير خضير هزاع احمد العجيلي22705
15سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى جاسم سطام مدراج البدري22706



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20تكريتالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر نزار عبدالستار حمدي التكريتي22708
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنذير محمد مهدي صالح الطائي22709
25تكريتالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود فيصل عجاج مجول الهزاع22711
24الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير بشير ابراهيم رجب الجبوري22712
10تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد نبيل عيسى ابراهيم العيسى22713
26تكريتكلية االدارة االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد عبدالحافظ مبارك السلطان22714
18بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد خلف عكله شهاب الجميلي22720
10تكريتعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خليل ابراهيم محمود الحمد22721
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد جواد بصير حسن الفي22722
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد عزيز حمد خلف الجبوري22723
11الطوزالعلوم االسالميةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه نادر جمعه بايرام اختيارلو22725
10سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد خالد ابراهيم حسين البو نيسان22726
12الضلوعيةكلية التربيه للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود ابراهيم مهدي صالح الجواري22727
19بيجيالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرزن احمد زيدان محيميد الجبوري22728
13تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقحطان محمد الطيف سعيد العجيلي22729
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ودود رشيد علي السامرائي22730
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراثير خميس نده خليف شاروكي22731
22االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال ابراهيم جاسم نجدي البوحمود22732
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسالم طراد ضاري مرهج العجيلي22734
23الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصفاء صباح موالن شاهر الدوري22735
15تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه شتيوي عبد مطر الجوعاني22737
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى غسان فاضل علي السامرائي22739
7بيجيعلوم مالية ومصرفية اقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقتيبة حامد عجاج فياض الجنابي22741
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىمريم عطيه عتيج دخيل الجوري22742
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىانغام عالء فريد حمدي النقيب22743
21تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس مازن محي ذيبان االيوبي22746
15الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجنان كاظم حسن غني .22747
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمجاهد تحرير صالح محمد النيساني22748
12الدور العلوم كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغده فؤاد احمد جابر الدوري22750
11ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى فراس حسن احمد العزاوي22751
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نجم عبدهللا علي حداد22752
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30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا قصي علي مهدي البدري22753
16بلدكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبدالكريم علي جاسم الحشماوي22755
24الدوركلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب صفاء بندر محمود الدوري22756
21سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق طالب احمد نصيف العبيدي22760
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثاير عبدالرحمن عيسى محمد الجبوري22761
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنيران خليل ابراهيم عبد البومهدي22762
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسرمد روكان احمد زين العابدين البياتي22763
16الدورالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىشهد محسن نوري حميدي الدوري22764
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريعرب كمال ابراهيم محمد الجبوري22765
20بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد علي بطاح العباسي22768
6بيجي كلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل حسين نواف عبد الجنابي22769
20الشرقاطكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجياد سعد حميد فاضل الجبوري22770
15الدوركلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا برهان احمد نعمان الدوري22775
15تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا صالح ارحيم ابراهيم الناصري22776
21العلمكلية التربية بناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانسام موسى طالل خلف الجبوري22777
25بيجيكاية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح حسن عبدهللا جمعة السالمي22778
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين طراد ضاري مرهج العجيلي22779
15بلداعداديةكاتب  أنثىريام سعيد جسام احمد البوعلي22780
17بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عباس زنهير صلبي الجنابي22781
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهدى سبتي جمعه مجيد االبليبل22783
20االسحاقيكلية التربية / ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء فليح حسن محمد شايع22784
25تكريتالتربية علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر عصام ممدوح علوان التكريتي22785
35الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء محمود مجيد يحيى النعيمي22787
34تكريت كلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوال ابراهيم محمد ابراهيم الناصري22789
11الطوزكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى يشار محمود فارس العبيدي22792
15ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر سعد حامد ذياب الطالبي22794
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان محمد عبدالرحمن علي العباسي22795
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىجميله حمد احمد خلف الجبوري22796
29سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص صالح احمد حسين السامرائي22797
15بلدالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي عبيد احمد حسن الدراجي22800
12تكريتالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ماجد ممدوح نجم /22801
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20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرزياد عبيد حمد علي اللهيبي22803
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىلمى علي محمود سليمان الدليمي22804
15تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال عواد حمد محمد القرغولي22805
21تكريتكلية االدارة االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله مجيد طه يحيى الدوري22806
35بيجي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفائز راشد عبود محمد الناصري22808
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار محمد علي صالح العنكود22809
25سامراءكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه ماهر مهود حسن البازي22810
24الدورالتربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين محسن نوري حميدي الدوري22811
15سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد مهدي صالح احمد الوهب22812
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد كمال ابراهيم محمد الجبوري22815
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عدنان مولود كاظم الصميدعي22816
40تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا ناجي سامي خليل الصافي22817
25الدوراعداديةكاتب  ذكرسعد داخل عواد سهيل الدوري22819
21سامراءاالداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىماليين طالل عايد عبود الكريم22820
28قرى آمرليكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه عز الدين بصاص يوسف البياتي22821
8تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىزهراء طلب صبار محل الجنابي22825
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرقصي نجاح لطيف خلف الحشماوي22827
29تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنى عبد الجبار عبد الستار جاسم الصفار22830
20سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان وليد صالح حسون البوعاصي22831
10الدوراعداديةكاتب  ذكراحمد رجب خطاب مرعي الدوري22832
18تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج عبد موالن مطلب العجيلي22833
13يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا ياسين خلف صالح الحبابي22834
25الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار زين العابدين كاظم عباس الحياني22838
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىابتسام حمد علي ارديني السالمي22839
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرامير موسى احمد ياسين البياتي22840
25سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى هادي احمد حسين قاج22843
21الشرقاطكلية التربيه البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد حميد احمد الجبوري22846
20تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد بدر محمد فرحان الناصري22848
29ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرلهيب احمد محيميد خلف الجبوري22849
9سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير احمد شاكر عمر السامرائي22850
21ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسين عباس داود حسن الطائي22851
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15سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه مصطفى حمد عبد هللا22852
12تكريتكلية علوم الحاسب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفه عبدالرحمن اسماعيل عبدالباقي العجيلي22853
26الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه حسين حميد حسين الجبوري22855
30تكريتكلية العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز نبيل ضيفي ناصر الدوري22856
20الدوراجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىانسام قاسم محمد فتاح السامرائي22858
13الدوراالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعفراء رجب خطاب مرعي الدوري22859
27الدجيلكلية التربية ابن الرشد علم النفسماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي محسن سلمان فياض الجبوري22864
15يثربالتربية لللعلوم الصرفة كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى ياسين خلف صالح الحبابي22866
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكروليد خالد فياض علي الجبوري22870
14بلدمالية ومصرفيةدبلومكاتب  أنثىنوره صادق محمد شريف جاسم العبيدي22871
15تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاماني صالح خلف سلمان المنتفكي22872
35بلدكلية التربية للعلوم واالنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرعمر كامل رشيد محمود العزاوي22873
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صالح محمد خلف الجبوري22874
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنورس زياد خلف سلمان الجبوري22875
25تكريتالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشوق عبدهللا عزاوي رشيد الحمداني22876
35الدورتربية بناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب زاحم عواد سهيل الدوري22877
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرحارث حسين علي حسن العباسي22879
16تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات عايد مخلف محمد العجيلي22880
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنى عبدهللا عبد فياض الجبوري22881
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مخلف شبيب جدعان اللهيبي22882
15تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال ظاهر خليل ابراهيم الجنابي22884
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرنور الدين محارب فاضل احمد الجواري22886
33سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ عماد فاضل جواد العاصي22888
10الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى ناهض كمال اسعد الدوري22890
29يثرباالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد غانم مهدي خلف التميمي22892
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكررائد خليفه فريح حمود النمراوي22893
26الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين بدر رشاد خلف البياتي22894
7الدور كلية تربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبدالكريم عريبي علي المشهداني22895
29سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميمه اسماعيل صالح خلف الدراجي22898
16سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد جاسم النيساني22901
20العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلدون محمد خطاب حمد الجبوري22902
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6الطوزالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عزالدين قادر جادر البياتي22903
6يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصقر ابراهيم حسين خلف المزروعي22904
16بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرسمير صبحي سلمان ابراهيم الشبلي22906
6تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراياد عدي اسماعيل عبدالباقي العجيلي22907
13بلدكلية االمام االعظم الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدالفتاح محمود احمد البوعلي22908
15بيجيكلية التربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماح حسن عبدهللا جمعه السالمي22909
25سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين شهاب الدين احمد ابراهيم البياتي22912
20تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكروعد حسن علي لطيف المعماري22915
16الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد حميد مجيد محمود الجواري22917
31تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرهيثم محمد اسماعيل طه الطربولي22923
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىالتقاء طايس عبد حمزة الدوري22924
21الطوزكلية التربية / طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب غازي محمد رشيد البياتي22925
25تكريتاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حسين براك عطاهللا السعدون22927
12الطوزكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدهللا حمزه زالو اختيارلو22929
20العلمكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد صالح محيميد كاطع الجبوري22930
25تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اصلبي غانم مهيري الدوري22931
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىشفاء محسن عبد غالب الدليمي22932
22تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه مسلط عمر مسلط الناصري22933
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعبدهللا خليفة فريح حمود النمراوي22935
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكروسام عبد سطر حميد العبيدي22936
6االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء شهاب احمد وسمي اعذيه22937
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالودود محمد عبدالودود عبدالعزيز الخياط22941
30بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسهام اسود فياض حسين الجنابي22942
24سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد وليد صالح حسون البوعاصي22943
25سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرشكري محمود حسين احمد السامرائي22944
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناطق هاشم محمد رمضان الجبوري22947
32بلدكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىشفاء يحيى ابراهيم رسول البياتي22949
19سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحكم عاطف عبد خلف كركوش22950
11الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجنيد محمد وهيب محمد الدوري22952
24سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد عبدالرحيم حسون بردي البردي22953
20سامراءالتربية / سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوصال ناجي عبد الجبار محمود حنونه22955
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28الدوركلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراسامه عبدالرزاق مخلف طعمه الربيعي22956
7سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد زاحم محمود خلف البو مهدي22957
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا حسن حمد حسين الجبوري22958
8ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاوراد ربيع شاكر محمود الناصري22959
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرواء سامي خزعل محمد السامرائي22962
15تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدهللا احمد عبد الناصري22963
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي عبدهللا حمزه زالو اختيارلو22966
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقيصر طيب حسين خلف الجبوري22967
8االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراركان شهاب احمد وسمي اعذيه22969
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسهيله محمود خليفة حمد الحمد22973
28الدجيلاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفاطمه جاسم طعمه محمد صالح الزبيدي22975
20تكريتكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسماره سمير سليمان داود الشنداح22976
20سامراءكليةالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محي صالح بشير النيساني22978
30تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمود عبدهللا صالح مرمي العباسي22979
18سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعتز فارس جبوري احمود البدري22981
25تكريتالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأرشد عادل رشيد فراس اللطيفي22982
19ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكريوسف محمد علي بطاح العباسي22983
20سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىبدور عبدالكريم حسين سعيد الطائي22984
17بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين خالد رشيد خليل البو علي22985
33الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم مخلص احمد عبدالفتاح التكريتي22986
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه خالد خلف نوفان العزاوي22987
15الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى حسين حسن علي البياتي22988
28سامراءكلية التربية/ قسم علوم القرانإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر احمد محمد حرز النيساني22990
31بيجيكلية ااالداب اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب جاسم محمد جاسم الجبوري22991
27الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد هاشم محمد رمضان الجبوري22992
24العلماعداديةكاتب  ذكرغازي فيصل خليل ابراهيم الجبوري22993
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى محي صالح بشير النيساني22994
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمود احمد جليل اسماعيل الصافي22995
13بلدكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروائل خالد رشيد خليل البو علي22996
12تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىتماره سمير سليمان داود الشنداح22998
21الشرقاطفنيةدبلومكاتب  ذكرمحمد صالح الدين شعالن احمد الجبوري23001
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25بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسام عدنان صالح دهش العبيدي23002
20الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىانسام سعد حاتم سلمان الخزرجي23003
21تكريتكلية التربيه االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام باسم سلطان مهدي التكريتيه23004
12بلدكلية االدارة و االقتصاد إحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرثائر اكرم عبد الصاحب حسين الحدادي23005
7بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي رمضان عبدهللا عيسى الجبوري23006
25الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى ماهر خلف طعمه الربيعي23010
21بيجيكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل ناصر حسين علي الفراجي23011
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي بهجت وهيب محمد الدوري23012
25الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىريم خالد فياض علي الجبوري23014
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرخميس جاسم محمد علي اطعيمه23016
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جميل ابراهيم حسن البياتي23017
20الطوزادارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم اكرام مصطفى عنجور الكرخي23018
24تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقيه عزاوي أحمد حسين التكريتي23019
10الضلوعيةاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزيزه كوان محمد خلف الخزرجي23021
26تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سعد حميد علي العجيلي23022
26بلداصول الدين إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوهج خالد رشيد خليل البو علي23023
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلقاء سعد حامد محمد السامرائي23024
30سامراءإسالميةدبلومكاتب  ذكرمحمد عالء فرج علي السامرائي23026
12الشرقاطتربية اللغة العربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماح فرحان عبدهللا موسى الجبوري23028
22سامراءكلية االمام االعظ الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبشرى حسن عبد اسود البوبدري23029
19الطوزكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده حسين علي حسين العزاوي23030
25سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد حسن حبوش العيساوي23031
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم صابر قدري مولود البياتي23032
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىحمده جاسم محمد عليوي الجبوري23033
13تكريتقسم الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرْوى عبد السالم خيرو حميدي التكريتي23034
18بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد زيدان محيميد الجبوري23037
24الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه بهجت وهيب محمد الدوري23039
21سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجالل احمد الطيف محمود /23040
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنشوان باسم ذياب احمد الجبوري23041
16بيجي التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند فرحان محمد حمد الحمداني23043
13الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر حميد احمد سمين البياتي23044
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10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح زاحم صالح محمد العزاوي23047
20الدجيلاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزهير متعب شامي عاشور الخزرجي23050
29الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد موسى قدوري حسن الدوري23056
10تكريتكلية التربية للعوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ممدوح يوسف مخلف االيادي23059
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد مذود نجم عبدهللا الجبوري23061
20سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم كريم حسين عليوي النيساني23062
7الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب كاظم حسون محمود الخزرجي23063
13سامراءكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه حسام سعود مجيد الفتوح23064
12الطوزالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغادة هادي شكر قدوري البياتي23076
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم محمد خضر جرو الرملي23078
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد محمود عبد القيسي23079
18سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانس رميض مطر صالح البو أسود23081
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد جمعه نايف حسين /23082
20سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحميد رشيد حميد صالح السامرائي23083
20الدجيلمالية ومصرفيةدبلومكاتب  أنثىشيماء محمد حسين حمد المشهداني23084
13يثربالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم طه خلف صالح الحبابي23085
22الضلوعيةكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان جاسم محمد عود الجبوري23086
30االسحاقيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة فرحان حسين جاسم الدليمي23087
23الضلوعيةكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء عبد السالم مصطفى ياسين عبد العالي23089
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حسن عبد اسود البوبدري23090
17بيجيالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر حسين هادي حمود الصجري23091
28بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدهللا عباس محل الجنابي23092
20الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد مذود نجم عبدهللا الجبوري23093
15تكريتكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار وعد صابر رجب الجوعاني23094
20سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموسى عبدالرزاق احمد رديني العباسي23095
11سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردريد عبدهللا رهل صالح العباسي23097
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرناهض خالص شحاذة وشل الخزرجي23100
14بيجياعداديةكاتب  ذكرحمزة امين مصطفى امين الجبوري23101
0تكريتبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمصطفى محمد عيدان حسين البدراني23102
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرشكور احمد غزال حسن الداودي23103
28الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرغسان محمد حسن خلف الجبوري23105
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16يثربالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض احمد خليفه احمد الحشماوي23106
11العلمالتربية للعلوم الصرفةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخولة محمد فارس عبد الرحيم الجبوري23107
7الدجيلالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرياسر جسام شمس عبيد المكدمي23112
18بيجياعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد عايد فنخ الجبوري23116
6يثربالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طه خلف صالح الحبابي23117
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرليث مشعل خضر حمد الجبوري23118
20بلدكلية التربية للبناتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء ضياء سالم علوان التميمي23119
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسلوان عكاب فالح غزال العبيدي23120
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاالء عبد الفتاح حاجم سلطان العزاوي23121
19قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه علي حسن زيدان بيات23122
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى بكر محمد خلف الرحماني23124
2سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عالء شاكر حمود البازي23125
15الدورعلوم الحاسباتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية عبداللطيف عزت لطيف الدوري23127
29الطوزكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردحام محمد مصطفى حمد البياتي23128
21الشرقاط كلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافع عويد علي عبدهللا الجبوري23129
12تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عالء الدين حسين نجم الناصري23135
23يثربكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره هاشم عزيز عباس التميمي23136
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرمحمد روكان عيسى فرحان الجميلي23137
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىابتسام صالح جمعه محمد البياتي23138
23الدورالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد سامي حميد مـوسى الدوري23145
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنداء اكريم محمود محمد اعذي23146
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد علي جعفر السامرائي23147
14الدجيلالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عبد العظيم يوسف سعد الجابري23148
10الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمحسن جاسم عيسى حميد الجبوري23149
28بلدكلية العلوم االسالمية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء كريم جامل حمد الصميدعي23150
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوضحه توفيق خليل كانون العزاوي23151
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عبدهللا كامل خطاب الكراعي23152
15الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىتسواهن بهجت احمد حسين البياتي23153
20تكريتكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهالة فؤاد حميد زيدان الطائي23154
15بلداالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد محمود حواس نايل الخزرجي23155
10الطوزكلية علومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين ابراهيم حسن علي الداودي23158
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24الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاطمه كامل جاسم كيف الخزرجي23159
5تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىغازية حمدان مطلب فشو العجيلي23161
25العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنادية عارف نايف طعمة الجبوري23162
15الدجيلاعداديةكاتب  أنثىبشائر عادل كاظم محمد االسودي23163
21قرى آمرليتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده حسين محمد سمين البياتي23164
6الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه احمد محمد عطيه اللهيبي23165
14الدوراعداديةكاتب  أنثىاسراء حسين علي محمود الجبوري23166
13الدورالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأعراف باسل عبدالجبار عمر الدوري23167
11سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد منذر محمد مهدي السامرائي23170
10سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عبد السالم حمد جاسم /23171
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان فندي سكران احمد الطائي23172
15الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىكريمه ابراهيم لطيف ارحيم الدوري23174
11االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء اكريم محمود محمد اعذي23175
13سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل عبد علي العباسي23176
11الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد الوهاب احمد خماس السامرائي23177
21يثربالعلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكربالل علي جاسم خلف الحبابي23179
17سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثناء طه سامي يونس الساجي23180
17العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمد صالح محمد الجبوري23182
10بلدكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام محمد بكر حسن االسدي23186
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرفواز نزار فوزي خيرهللا ال مقيم23187
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرناظم حسن عبدالمجيد محمد الجبوري23188
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعباس رشيد مضحي جاشم المجمعي23189
16الدجيلالتربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحمزة كريم خضير عباس النعيمي23191
24الدجيلالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار مظهر علي حسين الخزرجي23193
20الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عالء لطيف عمر الدوري23199
10بيجياعداديةكاتب  ذكرروعة عدنان حميدي فياض الجنابي23201
20الضلوعيةكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى صالح خضير مدي الدليمي23202
6يثربالعلوم رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء وميض حسن علي التميمي23206
5تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىريفة حمدان مطلب فشو العجيلي23208
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالواحد احمد خلف مصطفى اللهيبي23209
18سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا حميد محمد خواف البوهادي23211
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16يثربكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر موسى رضا عباس التميمي23213
14يثربعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عزيز داود رميض المزروعي23215
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي جاسم احمد الجبوري23216
25الضلوعيةكلية التربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عبد الوهاب احمد خماس السامرائي23217
20الشرقاطكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن خليل ابراهيم جباره الجبوري23218
20ديوان المديريةاالدارة واالقنصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعماد صبار محمد صبيح الجنابي23219
16الدجيلالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىأسيه احمد سمير عبد العيساوي23220
20بلدكلية المأمون الجامعه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل جعفر فاضل عباس الوردي23221
10الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمهند مشعل خضر حمد الجبوري23225
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد احمد حسن عمر البياتي23226
18الدوراآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان غالب محي رديف الدوري23228
29الشرقاطكلية التربية البدنية والعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمانع اسماعيل حميد حسن العبيدي23229
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرصدام مزهر احمد نصيف الخزرجي23230
9تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخولة اسماعيل خليل مهدي الحديثي23233
25الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبداالمير حسن عباس البياتي23234
20بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس حسن علي جبر المهداوي23235
15بلداالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد يحيى احمد فتحي الزبير23236
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرزكي صالح احمد عبد المراسمة23237
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعائشه صالح الدين شاكر طه الويس23238
27تكريتاالداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه نزار فوزي خير هللا ال مقيم23241
10الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعروف عدنان عبد كريم البياتي23242
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرنشوان صالح عبدهللا محمد الرملي23243
19الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير مطشر جار هللا صالح االحبابي23244
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبد محمود حسون اسودي23245
13سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد علي الطيف الدراجي23246
13الدجيلالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي عبد هللا محمد المشايخي23247
22قرى آمرليكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا خالد محمود خليل امرلي23249
8الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد رشاد دهام خلف الجبوري23250
23الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا مهند عبدهللا محمود الدوري23251
25يثربكهرباءاعداديةكاتب  ذكرقيس نجم عبد خلف االحبابي23252
24الدوركلية االدبتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى فرحان شريف فاضل .23253
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17بيجيكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد شاكر عبد هللا ابراهيم الطائي23256
15بيجيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مزاحم ذياب احمد الناصري23257
11سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلفته ياسين لفته حمد البوحمود23260
20الشرقاطكليه التربيه إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمحسن خليفه رمضان صايل اللهيبي23261
23الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسازان صباح فخرالدين خورشيد الداودي23263
2بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصكر سبهان صبار جاسم الجنابي23265
14االسحاقيالتربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح جاسم محمد الرفيعي23267
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ظافر حسين علي الشيخه23268
11الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون جاسم ابراهيم صالح الجبوري23271
29الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرادريس ياسر خلف جليل البياتي23273
25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصدى سامي ندا جاسم الدوري23274
15بيجياعداديةكاتب  ذكرايوب صبحي احمد ابراهيم الجبوري23275
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عبدهللا عثمان عبدالرحمن الجبوري23278
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد ابراهيم احمد محمد الجبوري23279
12سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه حميد خضير حمد العيساوي23280
22بيجياعداديةكاتب  ذكرجبر رجب خلف عوض الجبوري23281
11الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عباس محمد سعيد المكدمي23282
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد عادل سهيل نجم الدوري23283
7الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فرحان عبود عميري اللهيبي23284
20بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبد حسن اسماعيل بديوي الجبوري23286
12تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأسراى مهيدي عايد خلف الدليمي23287
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعلي حسين عارف فارس الجواري23288
13الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراركان عبدالرحمن ولي رحيم الدوري23289
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحرب عدنان عبد كريم البياتي23291
30بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسعاد فؤاد قدوري طالب القيسي23292
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرحسان حسين عالوي خلف الشيحاوي23294
7سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان حميد ماجد ماضي البوحمود23300
11سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخبيب فايق عبد محمد السواح23301
7الدوراعداديةكاتب  ذكرمصطفى ليث جار هللا محمد /23303
12تكريتالعلوم اإلسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف محمد نايف علي العبيدي23304
15العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاشم حسن حمد ذاوي العبيدي23305
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25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعباس رفعت شكور محمود البياتي23306
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد صالح عبدهللا محمد الجبوري23307
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرغزوان حسين حميدي علي الجبوري23309
0االسحاقيبدون شهادةحارس ثاني  ذكررسول رشيد مضحي جاسم المجمعي23310
30يثربكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمالك عبدهللا كريم عباس التميمي23311
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح فياض ابراهيم عبيد الجبوري23312
40تكريتكلية العلوم اإلسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسماء حمدي ابراهيم حمادي الجبوري23315
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسجا ابراهيم مداوي خيروا التكريتي23316
27سامراءكلية اللغة العربية/أقسام صالح الدين عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحاب سالم صالح محمود العباسي23317
21سامراءكلية العلوم التطبيقية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف حميد خضير حمد العيساوي23318
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسام عبدالواحد جمعه حسين الجميلي23320
28يثربكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء مانع جاسم محمد االحبابي23321
17الشرقاطكليه علوم الحياهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب محمد جاسم عطيه اللهيبي23324
26سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء يونس محمود حسين23325
15يثربالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد مهدي علي حبيب االحبابي23326
22العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان ذياب احمد عبدهللا الجبوري23327
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى مهيدي عايد خلف الدليمي23329
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىاطياف حسين حمد محمد الجبوري23331
19الدورالهندسة كهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرفل مجيد حميد محمود الدوري23333
26الطوزكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز ياسر خلف جليل البياتي23335
3الدورابتدائيةحرفي  ذكرياسر زكي صالح احمد المراسمة23336
19سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء أحمد عبد إسماعيل23337
13سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء مجيد حسن جاسم العباسي23339
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرفؤاد علي دحام عبد العزيز الفراجي23340
26الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد هيالن محمود فاضل الجبوري23342
4الدجيلثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرحيدر علي مهدي عزيز الشمري23347
19الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحكيمه نجم عبد خورشيد البياتي23348
15الدجيلالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثمار ثامر عناد كعود المكدمي23350
11قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر حسين حمود حسن البياتي23351
21العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين محمد علوان حميد العبيدي23353
29الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمد رياض كاظم عبد الحميد الخزرجي23354
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19العلماعداديةكاتب  ذكرفهد فراس حبيب محمد العزاوي23356
15سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىجيهان عبدالرزاق احمد صالح السامرائي23358
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل منعم نصيف جاسم المزروعي23359
35الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفادية خليل ابراهيم صادق الصالحي23360
15تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ حاتم فوزي خير هللا ال مقيم23361
35تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن لورنس حسن فرحان العزاوي23364
15يثربالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا حافظ احمد هذال االحبابي23365
19يثربكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر ابراهيم علي عباس التميمي23366
10الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد اسماعيل عمران حيال الصباغ23367
18بلدكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيارق ميثم عزيز عباس التميمي23368
20الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروئام محمد سلطان احمد اللهيبي23371
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخليل ابراهيم عبدهللا عيسى الجبوري23374
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد نايف خلف عليوي الجميلي23375
11تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدور عدنان خيرو عبد التكريتي23376
15بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر خليل احمد سالم الحمداني23377
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدهللا ساسان عبدهللا خالد الجبوري23380
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد فرج سلطان غربي اللهيبي23381
21بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره خالد صالح عبدالرحمن العيسى23382
35الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمد جمعة دخيل الدليمي23387
30بلدكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنوره صباح حبيب مطلك التميمي23389
22الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالرحيم عبد عباس بريسم المكدمي23391
6يثربالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحكم حافظ احمد هذال االحبابي23392
22تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء جسام عبيد خليفه الدليمي23394
18سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حميد محمد خواف البوهادي23395
20تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عالء عواد علي المطر23396
10سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرغانم عبد المنعم حسين علي الجبوري23397
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرصالح علي عبدالرزاق صالح الجميلي23398
21الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين خليفه خلف عواد اللهيبي23401
35تكريتكلية العلوم اإلسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمية صباح خزعل مهدي البياتي23402
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمالك محمد ابراهيم سليم اللهيبي23404
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة صالح هادي حبيب الحداد23405
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15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطالب خلف احمد حسن الجبوري23409
25العلماعداديةكاتب  ذكرحيدر هاشم محمد طياوي الجبوري23411
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء باسم محمد حسن الجنابي23412
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطارق احمد حديد جاسم الصميدعي23413
11الدجيلالتربية ابن رشدارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجوادين طه ياسين حسن السالمي23414
16الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين محمد أحمد البياتي23415
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد مولود شعبان رميض الدوري23416
21تكريتاعداديةكاتب  ذكرابو عبيده عامر علوان حسين اطعيمه23417
24الطوزاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عرفان محمد نوري علي مردان .23421
21الشرقاطكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمدان حسين حميدي علي الجبوري23423
23الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاژين احمد حسين مجيد الداودي23426
35سامراءكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سامي مهدي صالح البازي23427
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرياسر عبدهللا خضر خلف الجبوري23429
13الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزة عبد المطلب جعفر عباس الخفاجي23430
30يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسحر محمد حسن مذبوب الشحماني23432
18الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيد علي محمد سعيد المكدمي23433
22يثربالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جاسم محمد عبد التميمي23434
30بلدكلية التربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران عمر فاضل حسين الحياني23435
23تكريتكلية التربية للبناتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة محمد داود محمود القيسي23436
35الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسندس خلف أحمد محمد البياتي23437
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء خلف طريد فرحان العزاوي23439
20العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى باسم محمد حسن الجنابي23441
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم فاضل كريم عبدالحميد الخزرجي23442
25الضلوعيةاعدادية الضلوعيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكراياد نزهان جاسم عطيه العبيدي23444
17الدوركلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خالد مصطفى محجوب الدوري23445
30الطوزكلية الدراسات العلياإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر عبدالغفور محمد اسماعيل البياتي23446
20سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها حميد محمد خواف البوهادي23447
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرانس حميد حسن خلف الجواري23449
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى رؤوف ياسين محمد الحيالي23450
30قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسناء جهاد مهدي جاسم البياتي23451
15الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىعبير عبدالحسين مهدي شكور .23452
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27العلمالتربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصول ابراهيم محمد جاسم الجميلي23453
22تكريتاعداديةكاتب  ذكرخليفه عيد محمد مخلف الدليمي23454
23بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي نعمه محمد جمعه السالمي23456
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسفيان عذاب حسن علي الطائي23457
29الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار اسماعيل عبود عميري اللهيبي23458
15العلمتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان حسين محمد سبع الجبوري23460
10يثربكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء جاسم خلف صالح االحبابي23461
18الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيوان بهزاد علي محمد حسيني23466
20الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكردالل غانم مهدي خلف التميمي23468
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد ناطق نايف مجيد الدوري23469
21يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصاله عبدالرحمن عبدالكريم احمد التميمي23470
12الدوراعداديةكاتب  ذكرابراهيم جاسم محمد نايل الدوري23471
17الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىامل حسين علي صالح اغضيب23474
11بلدكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجاسم محمد علي ناجي حسين التميمي23475
13يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد عاد محمود حسين العزاوي23478
32الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدون صالح علي حسين الجبوري23479
25قرى آمرليعلوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميادة ابراهيم حبش درويش الطائي23480
29الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوداد هاشم حمد خلف الجبوري23481
21بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسن محمد جاسم الجبوري23482
26الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقحطان حسين حميدي علي الجبوري23483
30الطوزاالدارة واال قتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمروه محمد مهدي قنبر قوشجي23489
28سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند علي حسين مهدي العباسي23491
10الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد عبدالرحمن عبدالكريم مركز الدوري23492
17الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيوه ابراهيم حسن علي الداودي23493
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىغاده قيس جليل حبوش النجاري23496
26يثربالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد خليفه احمد الحشماوي23497
27الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسفيان مهدي حمود حماش المفرجي23498
28الدورالتربية للعوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه رائد شهاب احمد مال خليل23500
25سامراءكلية اإلدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرقية خلف رشيد علي الشالش23501
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركنعان حسين حميدي علي الجبوري23503
20الدجيلكلية تربيه للعلوم االنسانيه-اللغة العربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى كاظم علي كاظم الدجيلي23504
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26سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء احمد السيد عبدالمقصود /23505
20العلمكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء حسن علوان خلف الجبوري23506
10الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه نزار فاضل عباس المشايخي23508
13يثربالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن عاد حمود حسين العزاوي23510
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىنور ذنون يونس اسماعيل العلكاوي23515
25سامراءالتربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىخنساء محمد علي الطيف الدراجي23516
6يثربالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب شعالن علي جمعه الحبابي23518
17الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مهدي حميد مجيد المشايخي23520
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيماء طيب محمد مطلك الجبوري23521
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوراي اصغر حميد ابراهيم زناو23527
20الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل خلف محمد مهدي البياتي23528
22بلداصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقادريه مجيد خميس جداع االحبابي23529
24الطوزالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء قهرمان حميد حسن كهيه23530
11يثربكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عاد حمود حسين العزاوي23533
22بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه احمد محمود احمد الجبوري23536
18الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد هللا حسين مسلم داوود الخزرجي23538
25الطوزالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام علي حسين علي البياتي23541
22ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  أنثىصفا فاروق خليل عبدالحميد الجبوري23542
35الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىغسق مجيد حميد محمود الدوري23543
14سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد علي حسين مهدي العباسي23544
6الدجيلالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفيده موسى مصطاف احمد الخربطلي23545
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤيد عبدالرزاق طه حمود الجبوري23546
16الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتبارك محمد رشاد حمدي الدوري23548
25ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىسيماء جالل عبدهللا مرعي النعيمي23550
25الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جمعة عبد عزيز العزي23552
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي النشمي هليل رعد الجذله23554
12الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاية صالح زبن العابدين محمد بياتي23555
11الطوزالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأصيل خلف محمد مهدي البياتي23556
15يثربالتربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل توفيق خلف صالح الحبابي23557
14الدور كلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد عبداللطيف سلمان الدوري23560
20الدوركلية العلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عبدالرحمن عبدالكريم مركز الدوري23561
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15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعصام عجيل مطشر متعب البياتي23564
15الشرقاطكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدهللا حمد عبدهللا اللهيبي23565
10الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا ناطق نايف مجيد الدوري23567
21الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي أسعد مصطفى حسين الحيالي23574
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب صالح محيميد حرمل العبيدي23575
24الطوزالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول خلف محمد مهدي البياتي23576
16الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي عبد جاسم محمد اللهيبي23577
20تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىيسرى حكمت سليمان موسى البزوني23578
26العلمكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس خلف طريد فرحان العزاوي23579
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميادة خليل جاسم محمد العباسي23580
17الدجيلكلية التربيه للعلون االنسانية - قسم تربية الفنيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى حازم محمد حاتم الزبيدي23581
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء محمد علي الطيف الدراجي23583
15بيجيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مثنى رشاد عطية العبيدي23585
13تكريتكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد هاني ياسين احمد التكريتي23588
17يثربالتربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن غالب هاشم محمد االوسي23590
30تكريتعربيدبلومكاتب  ذكرعلي حسين ثجيل فرج الرفيعي23591
20الطوزاعداديةكاتب  ذكررسول عدنان عبد عزيز العزي23592
22الطوزالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيجك عماد محمد احمد .23594
37الضلوعيةكلية بونا إنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا هاشم ابراهيم فياض الجبوري23597
10تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال سفيان عباس وهيب التكريتي23598
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىأروى شاكر محمود محيميد السامرائي23600
17الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيوه حسن نريمان محمد الداودي23601
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي كريم حسين عليوي الجبوري23603
39تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىموج مناضل مشعل قدوري العبيدي23604
15يثرباالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحمد غالب هاشم محمد االوسي23605
40الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمياده شوقي حمدي محمد الدوري23607
30العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد محمود دحام ساحل االحبابي23609
12بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم حسن جدعان حماد الجبوري23610
20تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلقاء ثائر يحيى موسى البزوني23612
30بيجياعداديةكاتب  ذكرهاشم نعمه محمد جمعه السالمي23614
26الضلوعيةكلية آالدابعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىطيبة محمد علي دواح السعداوي23616
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21تكريتالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد عبدالسالم شعبان رجب الناصري23617
30الدجيلهندسة برامجيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرجاسم اكريم عبود عباس العنزي23618
21العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء جابر حسان علوان الجبوري23619
18الطوزكلية القلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنار فاضل عباس خورشيد معروف23621
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر يحيى فرحان مبارك العاصي23622
20الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىميساء سعود محمد صالح الطرودي23624
15تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمثنى احمد مطلق عودة الدليمي23627
13تكريتالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسراء صابر حبيب رجب _23628
13الطوزاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثار حكيم عباس داود المولى23631
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى رائد مظهر جاسم جاسم23632
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي ابراهيم عباس خضر الجبوري23633
14بيجيالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر باسم وني مطر الفهداوي23634
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميره جسام محمد جاسم الحبابي23635
14العلمكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ماهر جسام محيميد العبيدي23636
23العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء جابر حسان علوان الجبوري23637
25تكريتتربية بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء متعب هالل حمد الحساني23638
18الدوركلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج معاد جارهللا فرحان الجوعاني23639
10الطوزالكلية التقنية / كركوكحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىليلى محمد طعمه ناصر البياتي23640
11تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف عبد الرحمن حسن حماده الحروبي23642
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عامر محمود رجب الحديثي23644
30سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهبه احمد حسين علي السالوي23645
22سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء عبد الرزاق حسين علوش البازي23650
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنسرين نجرس هالل حمد الحساني23651
23الشرقاطكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد علي مخلف دهش السبعاوي23652
21سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى حميد محمد علي العباسي23653
19يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعالية مهدي صالح ظاهر المزروعي23655
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرايمن لؤي فؤاد الدين ظاهر الجبوري23656
20بيجياعداديةكاتب  ذكرحسام محمد اشالش خلف الجبوري23657
20تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس عبداالله ابراهيم خليل الدوري23659
16تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد متعب هالل حمد الحساني23660
26الدجيلادارة األعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربهاء جاسم حميد مهدي الخزعلي23661
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21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديانا خليل ابراهيم حسين النيساني23662
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنازدار شكور محمد خورشيد الجاف23663
23تكريتتربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور متعب هالل حمد الحساني23665
6يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنائل عبيد جاسم حسين المزروعي23667
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىاسيل صابر حبيب رجب _23668
40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىورود حسين محجوب حسين النيساني23669
28تكريتكلية التربيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىمـريــم محمـــد جبـــــار توفيــق العبيـــدي23670
15االسحاقيأدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالتفات محمد خليل محمد شايع23671
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمود فواز اسود عبدهللا الحمداني23672
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر فاروق شكر محمود البازي23673
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد فاضل عباس السامرائي23677
20الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفالح حسن سرحان غضبان الجبوري23678
8سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكربشار طالل عبدالجبار عبود النيسان23679
28الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمران حسن سرحان غضبان الجبوري23687
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصفد طاهر حسن سلمان الناصري23688
13قرى آمرليالكلية االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد عبداالمير مصطفى البياتي23690
17قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره محمد عبداالمير مصطفى البياتي23692
10الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين حاجم محمود متعب الشاهري23694
30سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤمن جمال الدين عبد اللطيف عبد النبي البدري23697
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجمال محمود هايس محمد الجبوري23698
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرادريس داود سلمان حسن العيساوي23700
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد زكي محمد احمد البياتي23705
9االسحاقينظم معلوماتدبلومكاتب  ذكراسماعيل مخلف صبري حسن اطعيمة23706
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم اسماعيل هويدي الخلف23707
11االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عليوي احمد شحاذة القيسي23708
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرابراهيم شعالن محمد مظهور العزاوي23710
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسان حاجم محمود متعب الشاهري23712
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجواهر فرحان الطيف احمد البواسود23713
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرصباح ابراهيم غايب حسين اطعيمه23714
25قرى آمرليكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمد جاسم محمد البياتي23715
30الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمهدي نصيف محسن عنزي العبيدي23716
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15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرطارق جالل بالل حسناوي *23718
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرانور سعدي صبري مجبل الصايح23722
35يثربكلية الزراعه اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى حسين نجم عبد هللا الفراجي23723
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هادي صالح عباس البياتي23725
11بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس شكر حمود سليمان الجنابي23726
19تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعلي عباس فنر عبدهللا الحمداني23727
23الدجيلابن الهيثم رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عبد عباس حسين الحشماوي23728
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود شجاع مرعي حسن البياتي23729
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعادل فرحان حسين عثمان23730
21يثربالتربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره اديب جاسم عباس االحباب23731
30بيجيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه محمد غازي هاشم الدريعي23732
8الدجيلاالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خميس محمد حبيب المشهداني23734
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرفالح حسن عبد طيف الجميلي23735
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف كريم حسين علي البياتي23737
20االسحاقيكلية التربية االساسية رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر ظافر عبد حمد المجمعي23739
1يثربثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهديل محمد عوده خلف الحشماوي23740
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىكوثر جمعه خضير منصور العيساوي23742
21تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمعاذ جبار محمد محمود الطربولي23744
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف اسعد عبد الرزاق علوان البواسود23746
17بيجياعداديةكاتب  ذكرحسن علي محمد شندوخ العكيدي23747
25الطوزكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد مديح امين حميد البياتي23748
25االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخضر قحطان محمود احمد الويس23749
17الطوزكلية القلم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان عثمان عزيز رشيد الداودي23750
11الطوزالتربية طوزخورملتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عماد محمد احمد ليالني23751
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد حسين علي عيسى المرسومي23753
20الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا فاضل محمد صالح سمين البياتي23754
30الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر نجم عباس جمعة البياتي23756
33تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنيره علي صطم عبدهللا الحمداني23757
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد صباح زهيري عطية المكدمي23760
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررباح احمد حسن حبوش العيساوي23762
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد مزهر جواد عفر القيسي23766
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30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرقاسم علي ريش حوت العزاوي23767
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكربالل صالح احمد حسن السالوي23768
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمية محمد علي ابراهيم البياتي23769
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىبشرى جاسم محمد باره الجبوري23770
20الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرايوب جليل محمود زهمر البياتي23771
24الضلوعيةاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي شعالن مهدي درويش العزاوي23773
22تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاويه جبار محمد محمود الطربولي23774
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبراء رفعت ابراهيم محمد البياتي23779
8بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان فاضل اسماعيل فاضل الجبوري23781
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمسلم ساجد زيدان صالح *23782
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر فتحي محيسن منديل الحيالي23784
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود توفيق حسن محمد الدوري23786
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوديان محي علي خلف العباسي23787
30الدجيلكلية التربية االساسية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس زياد طارق نصيف الدليمي23788
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه جاسم محمد محمود الطربولي23789
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد يونس محمد صالح العنزي23790
12الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد بشار قادر كريم شيخان23794
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرارام محمد ابراهيم حسن -23795
30االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراميره عباس محمود كاظم غضيب23799
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعالء عبد علي عطيه الجبوري23800
23بلداعداديةكاتب  أنثىبلقيس مهدي صالح مهدي الغريري23802
30بلداعداديةكاتب  أنثىاسراء غازي جاسم علي الشمري23803
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبفرين بهجت حسن احمد شيخان23806
21الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرودى علي حسين عزيز زنكنه23807
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكروطبان درويش صالح حسين الجبوري23811
17سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالهادي ابراهيم اسماعيل السامرائي23813
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد خلف محمد حمد الدراجي23815
20العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثار عواد احمد خلف العزاوي23816
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعمار حسين حمود عبدهللا *23817
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد حسين مخلف السوادي23819
26الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى هادي خزعل هادي االسودي23820
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15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف مزهر جواد عفر القيسي23821
22سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم احمد جاسم غزال ال نيسان23822
20بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد جمعه سمران صالح القيسي23823
23الدجيلكلية التربية االساسية رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمازن جواد كاظم عباس الحياني23825
15بيجي كلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى اركان وحيد داود النعيمي23826
26الشرقاطكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار يونس يحيى احجاب الجبوري23827
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرف رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عادل رشيد مهدي العزاوي23828
14الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ثائر تمر رجب الدوري23829
17قرى آمرلي كلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناور محمد حسون محمد البياتي23830
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصبار حسين عطيه لطيف طعيمه23832
26الدجيلكلية االمام الكاظم ( ع ) للعلوم االسالمية الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرفل علي حسين احمد التميمي23833
16بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عيد جاسم محمد السامرائي23834
30بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فتحي محيسن منديل الحيالي23835
13االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مجيد علوان خاطر طعيمه23836
35تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىناديه ناجي شاكر محمود القاسمي23837
25الدجيلالتربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده عناد محمود هزاع الخزرجي23839
22الطوزكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي يوسف عبدهللا حسن البياتي23841
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنوفل ابراهيم يوسف احمد الجبوري23843
11الدجيلكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره قحطان عدنان عزيز الحرباوي23844
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجاسم محمد محمود خضر االجميلي23845
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال حمادي ارحيل حبيب البومهدي23846
10الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم خلف فحل شفلح الجبوري23847
6الشرقاطكلية العلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة ابراهيم عبدالرحمن علي الجبوري23848
11الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي خلف خفيف سليم المشهداني23850
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء حسن علي محمد الجغيفي23852
10سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى حامد حسين علي البدري23853
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىظي حسين علي فحل الجبوري23854
15بلدكلية التربية - ابن رشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فرحان علي جدوع العزاوي23857
23يثربالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هادي عبد الساده حمادي التميمي23858
23الدجيلكلية التربية علوم فيزياء فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد محمود حمد المشهداني23859
11الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتونس قاسم علي يوسف .23862
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19تكريتكلية اإلدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس توفيق حسن محمد الدوري23863
12بلدكهرباءدبلومكاتب  ذكريوسف فائق محمد مهدي العبيدي23865
33بيجيكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نزهان حسين محمد الجبوري23866
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مطلك جدوع عبد الجبوري23867
17الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل لطيف خليل ابراهيم23868
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعامر احمد عبد هللا حسين الطائي23869
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسكنه ذهب احمد علي .23870
15سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد علي حمود حسن العباسي23871
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد نافع حسين صالح الطربولي23873
21الشرقاطكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعود حمود عثمان عبدالرحمن الجبوري23874
26بلد كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي جاسم محمد حسن العزاوي23876
35الدجيلكلية مدينة العلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىايالف سعدي رحيم جاسم الخزرجي23879
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرنوري صباح احمد خلف الفراجي23880
22بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء سعد عبدهللا نايف الجنابي23881
23سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر نصيف جاسم حمد العيساوي23883
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامونه خلف نجم عبدهللا السناوي23884
26الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد جواد كاظم عباس الحياني23885
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد يحيى ذياب عزيز الدوري23887
22تكريتالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد سالم محمد مزعل بعير23888
17بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماهر خلف عبد محمد الجبوري23890
17الدوراالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرراضي مطران عليوي حلو الوهب23891
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالرزاق عبدهللا نايف الجنابي23892
20الدورالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح فاضل صالح حسين العبيدي23893
20الشرقاطاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد ابراهيم حميد سباك الدليمي23894
8بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشمائل محمد جاسم محمد الجبوري23896
30يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسبع خميس ابراهيم احمد العزاوي23899
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنقيب جاسم الطيف فياض راشدي23901
16الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين عزيز ياسين خلف البياتي23902
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصالح دخيل جالب دعثور الصائحي23904
24الشرقاطكليه التربيه االساسيه/الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبنان عباس مشاري جمعه الجميلي23905
15يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عطاهللا شكر محمود الحبابي23906
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20بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خضر عبد علي الجبوري23907
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء طاهر خيرهللا مخلف التكريتي23914
16الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن محمد مهدي الحمداني23915
20الضلوعيةكلية االمام الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى شهاب احمد عليوي الجواري23916
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمعد ابراهيم حميد سباك الدليمي23917
11سامراءكلية العلوم التطبيقةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمهيمن عبدالكريم جاسم حمود الصباغ23918
10االسحاقيالتربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبد اللطيف صالح الطيف عطيش23919
6بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبد محمد حسن العزاوي23921
11يثربكلية االدارة و االقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشمس قيس جعفر مطلك التميمي23923
6الضلوعيةكلية التراثمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحذيفة فؤاد متعب عبدهللا الجبوري23924
17الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد فاضل درويش لجي الجميلي23925
8العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوذاب فائق تركي فيصل العزاوي23927
15االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراثير منصور محمد حمد شايع23928
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرزياد خلف جاسم جاعد *23929
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر سمير سامي سلمان العبيدي23930
6الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمد نجيب طالب علي الداوودي23931
20الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسليمان محمد حسين درويش الجبوري23932
25بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمازن جواد كاظم قماش الخزرجي23935
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد خضير حمادي حسين العباسي23937
13الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزانا كريم صمد صابر الداودي23938
23الطوزالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور جاسم محمد يعقوب البياتي23939
22الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن عيدان اجدع الجميلي23941
6االسحاقياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدهللا فالح حسن عبد اغضيب23942
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربنيان اسماعيل محمود علي ابوخمرة23947
25الطوزكلية التربية والعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرآسو آزاد مجيد سليم زنكةنة23948
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد مرشد رشيد حسين23949
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىازهار حسن هاشم موسى ده مرجي23950
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا موسى حمد الجميلي23951
25الضلوعيةكلية التربية / علوم القرآنإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخيريه خلف علي حسين الجبوري23952
8الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرحسام كريم شمس ابراهيم الخزرجي23953
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود عباس حسين عباس الخزرجي23954
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25االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد صباح جاسم محمد اعذيه23956
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا باهر فاضل مصطفى التكريتي23958
11بلد كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبد محمد حسن العزاوي23960
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرسلمان حسين عفات دليان العياده23961
20ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  أنثىناديه سالم رفعت صفر البياتي23962
25تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرايهاب محمد حسين علوان العباسي23963
25الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراكرم خلف احمد حسين الجبوري23965
20الشرقاطكلية االدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحافظ احمد حمد حسن الجميلي23967
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالمنعم خلف ياسين علي النيساني23969
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد محمود ياسين احمد العباسي23971
22الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرسل رائد عباس ابراهيم الجميليض23973
17سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ناظم مجيد احمد الدوري23974
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عيسى بطوش عراك الجبوري23977
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرطارق فوزي يونس عويد الجميلي23978
25الضلوعيةالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه محمد حسن كلش الدليمي23979
10الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد هيثم محمد حياوي الدوري23980
21الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى عباس احمد لطيف -23981
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاسيل حسين حميد ضياض الدليمي23982
25بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد حميد خليفه كرغولي23983
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جاسم محمد حسين خزرجي23984
13الدجيلكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره حسين جاسم عبيد الخزرجي23987
27تكريتالتربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمديحه خالد عبدالحميد سالمه الجبوري23988
23بيجيكلية العلوم االسالميه إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبان لبيب خالد خلف القيسي23989
2الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد عبدهللا مصطفى البياتي23990
25الضلوعيةكهرباءدبلومكاتب  ذكراحمد حسن رضيمة بستان الفراجي23991
25قرى آمرليكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين موسى عباس صادق .23992
18تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسين قدوري محمود البياتي23993
22االسحاقيقسم الدعوة / والخطابةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس فرحان ادبيس عباس القيسي23994
15العلمكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد عواد ياسين حسن العبيدي23995
30الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىكونول كامل شكور محمد البياتي23997
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىورود عبد عزيز شكوري الخزرج23999
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20الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس حميد عبد خميس السلماني24001
30الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود حسين حسن عباوي البياتي24002
24بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء حسن حديد عصفور الحمداني24004
25الطوزكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف عدنان محمود سالم البياتي24005
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرجمال عيسى علي مطر المطر24008
9االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرهان صباح جاسم محمد اعذيه24009
12سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد كريم حسن ياسين /24010
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىفدان هادي شكور محمد جايرلي24012
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عطوان شحاذ جدوع الشمري24013
25الشرقاطكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديار نايف ظاهر حمد الجبوري24014
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكررمضان طارق مهدي جاسم بازي24017
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد حسن احمد فرج الجبوري24019
8الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم داود ابراهيم تميم المكدمي24021
25الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىضحى سعيد مجيد عباس المشايخي24022
30تكريتتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مربد طه بكر العبيدي24023
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرسيف خلف عيسى عضيب القيسي24024
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرفهد حسين عفات دليان العياده24025
18االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام حسن ظاهر حسين يساري24026
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرظاهر نصيف جاسم محيميد الخزرجي24028
9الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالمعين عثمان احمد دللي البياتي24030
15بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمروان تركي عران خلف الجبوري24033
29قرى آمرليكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعالهن عارف سلمان يوسف البياتي24035
25تكريتكلية العلوم حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ادهم كبيل عبد الرحمن الجنابي24041
20ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي احمد ضامن حسن اللهيبي24042
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح صالح محمد عبدو البياتي24043
20سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء مجيد محمد حمد الدراجي24045
16الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي جاسم محمد قادر الزنكنة24046
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىرجاء محمد مصلح عجاج العزاوي24047
25االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء صباح احمد مضحي الرفيعي24049
14يثربكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء حسن علوان حسين الساعدي24050
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكررائد عيد عبدهللا حمد الدليمي24053
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15سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء صادق عبدالرحمن علي الشمري24054
22الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدهللا كامل عباس جميل الخزرجي24055
20الشرقاطكلية األدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح خلف محمد الجغيفي24056
24تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدنان عبد صالح عناد الدليمي24057
12بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرباسم حمود محمد محيميد العبيدي24058
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسون رجب حسين مرعي الجميلي24060
25تكريتكلية التربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عثمان جاجان صالح العجيلي24062
2الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىزبيده حردان لفته حردان الفراجي24064
29الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرشا علي صالح خضير الفراجي24065
25االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوضحه سالم حماد ساير غضيب24066
25بيجياعداديةكاتب  ذكرميسر محمد هويش محمد الجبوري24067
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد محمود مراح المفرجي24068
24الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي مخلف دهش السبعاوي24070
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرفرج احمد عبد ابراهيم الجبوري24071
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب عادل ابراهيم غفور زنكنه24072
13االسحاقيكليه التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعد سحاب حسن الرفيعي24073
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد عبد الرزاق شهاب حمد الجبوري24075
32الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة / اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل وليد محمد علي الجواري24076
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركريبان خالد احميد جدعان الحسان24077
7الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد صالح عواد عبد الدليمي24078
12الدوركلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء ياسين سالم عبد العبيدي24079
10الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه ضياء حمزه خليل المكدمي24080
22بيجياالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر مثنى سليمان حميد الجوعاني24086
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرامير نجم عبدهللا حمد الدليمي24087
20االسحاقيكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم جاسم غزال حسين اطعيمه24089
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبود لطيف صالح ابراهيم السامرائي24091
7سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأيات علي داود سلوم مهداوي24092
11بيجياعداديةكاتب  أنثىنبراس سعد مطر عباس الجبوري24093
18سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى كريم محمد حميد المليسي24094
16تكريتالتربية للعوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه سعدون مجيد علي العجيلي24097
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهادي محمود عطية عبد الدليمي24099
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11الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رشيد بكر عثمان حمداني24100
15يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جبار خضير عباس المعموري24101
25الدجيلكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىندى حميد كريم عليوي العبودي24102
6سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاهداب احمد حمد شكر السامرائي24104
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا ابراهيم حمادي حمود الحمادي24105
21سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلنده احمد جاسم محيميد الويس24107
26تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىضحى خضير حسون علي الطائي24108
22تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاماني محمد المأمون عطا سميان التكريتي24109
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوديان نجم عابد جبار االختيارلو24112
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر محجوب محمد حبيب البومهدي24113
12الضلوعيةكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدانيه رياض عبدهللا كوان الجبوري24114
6الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقيصر داود ابراهيم تميم المكدمي24115
25تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح لبيب خالد خلف القيسي24116
15ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىنور ذاكر امير حمودي الناصري24117
30الضلوعيةكلية االداب إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كريم ابراهيم حسين الفراجي24118
21الطوزكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنورهان عباس خليل عسكر كوكزي24119
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرامجد عواد سليمان علي السالمي24120
14الدجيلكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحسن كاظم محسن علي الخفاجي24122
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان خلف عبدهللا صالح الدليمي24124
15الطوزاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحليم قاسم جمعه عزيز البياتي24125
18الطوزكلية القلم الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هاشم اكبر محمد .24127
25الطوز كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمبارك عباس حمد جادر البياتي24128
25بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم مهدي صالح سحاب الجبوري24129
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين رزاق كجوان نصيف الكراعي24131
25سامراءكلية االدارة و االقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر الصديق احمد مجيد عباس النيساني24132
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى هيثم سلمان احمد النعيمي24133
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمشعان كريم حسين علي *24137
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسمية ناجي جبار حمد الجنابي24138
22الطوزكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوجدان عدنان محمود سالم البياتي24139
20الطوزكلية التربية \ الدراسات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيكار شيروان زين العابدين امين الطوزالوي24141
7الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين نوري احمد بايرام24142
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14الدجيلكلية التربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى عماد حميد عباس الدجيلي24144
18الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدهللا محمود علي احمد الجميلي24145
27الطوزكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل ابراهيم احمد نجرس الحمداني24146
27الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جواد كاظم محمود الحمداني24148
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرياسين علي حمدان احمد المجمعي24149
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمارد حميد فرحان عباس المكدمي24151
30االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي محمود جاسم علي اطعيمه24152
25الدجيلالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجبار صباح حسين جاعد المكدمي24153
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجنان ناجي عبد احمد البدري24154
25ديوان المديريةادارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد شعبان خلف كانون العزاوي24155
21الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغصون علي حسين حمود الدليمي24156
24الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هاشم محمد حاتم الخزرجي24157
10االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه صافي صاطي ظاهر اطعيمه24159
25االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق فزع عبدهللا عطيه اطعيمه24160
20الدجيلكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات جاسم حسن علي الخفاجي24161
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رجب عوض شالل الجبوري24162
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سامي َكاطع حمد الحمداني24168
27سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد هاشم مزعل مخلف المخلبي24169
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرزياد كريم حسين محمد مكدمي24170
17االسحاقيكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد رشيد حسن حمود الرفيعي24171
22تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد مطر علي ياسين الدوري24172
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررغدان حسين حميد حمد حمد24173
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان علي جزاع ناصر العزاوي24176
19الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيوا حسن عباس سمين الداودي24178
17الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد امريش عزاوي حمدان الفراجي24179
35الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروائل علي خضير عباس المشايخي24180
16الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينة عباس فاضل حسين االسدي24181
21يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فاضل محمد حسين التميمي24184
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىصبيحه حسين فتاح جاسم البياتي24186
5سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعد حسين حمده البوحمود24187
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد ذاكر مسرهد جليل بو سعيد24189
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18الدجيلالتربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند محمد عزيز حميد السعدي24194
30الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمهران كامل جاسم كيف الخزرجي24195
7الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمرو سبهان جاسم محمد الجبوري24197
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا جالل زوبع عالوي الحمداني24198
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جنعان ياسين حسن العبيدي24201
14سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفيه نشأت تركي احمد /24202
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعود مناضل احمد سليمان التكريتي24203
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكربكر محمود جاسم صالح .24204
29بيجيكلية التربيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناهد هاشم صبري أنصيف الحديثي24205
20سامراءكليه اإلمام األعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد خضير حسن المشطاوي24206
11الضلوعيةكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح علي جاسم محمد الفراجي24207
17الدوركلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفائز نوري احمد سمير الشاهري24208
25الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء عواد عباس كعيد الجواري24211
28تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عبد الكريم جاسم محمد الدوري24214
6الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد حامد حسن الجميلي24215
30بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرضاهد حسن ياسين عبد العزاوي24216
25االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحربي جيس عبدهللا محمد طرفه24217
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروليد ابراهيم صياح حسين اللهيبي24219
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربارق جمعه فهد خورشيد البياتي24223
6االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد كاظم مهدي احمد اعذيه24224
10بيجيكلية التربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور علي خلف عبدهللا الحمداني24227
25بيجيتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عبيد خضير ساجت الجنابي24228
12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء محمود عبد حمود السالوي24229
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىصونكول حسين شكور صالح البياتي24230
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكررائد علي خلف حسين التميمي24231
23تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء صباح عبدالباري احمد الخطيب24232
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها مؤيد فريد مرعي التكريتي24233
24الدجيلكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عدنان حمزة جاسم الخفاجي24234
20بلدكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عبد الكريم رضا عبد الجميلي24235
14بلدكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر حبيب عبد الحسن احمد المخزومي24236
28سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطالل صداع نصيف لطيف البازي24237
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14بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين ربيع اسماعيل نصيف الجنابي24238
25االسحاقيكلية العلوم اسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء ياس خضير صايل اعذيه24241
40سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكربشار حميد جاسم محمد السامرائي24243
25تكريتكلية  التربية للعلوم االنسانية/ علوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدالمنعم احمد محمد البياتي24245
17الطوزالتربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان عجيل مطشر متعب البياتي24246
20بلدالعلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير حسن عبد علي التميمي24247
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حاضر عفات حسين الربيعي24248
8االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء مزهر مزاحم دبيس طعيمه24249
17الضلوعيةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرناظم غزيل جاسم هريس الخزرجي24250
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرغيث نشأت عزالدين حسن العركوب24252
10الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخميس محمود جاسم محمد الفراجي24253
20العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىباسمه محمد مراد عبدهللا العزاوي24254
35بلدالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىخلود مزاحم رشيد محمود العزاوي24255
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان مزهر كريم حسين الحيالي24256
20الشرقاطكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدهللا حسن عبدهللا الجميلي24257
25قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسام محمود علوان حسين البياتي24258
17بيجيحاسوبدبلومكاتب  أنثىدنيا ناظم حسن عالوي الجنابي24260
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورقاء احمد تركي خلف الجبوري24261
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعماد سعود نجم صالح الجبوري24262
13الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايه فرمان زين العابدين حسين ترزيلو24263
17الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره قارتال علي قمبر اوزده مير24264
14الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناعس محمد نصيف جاسم الجبوري24265
30تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى علي حميد كجوان الكراعي24267
30الدجيلاالداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء عائد رشيد عباس النعيمي24268
25الشرقاطكلية التربيه االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خلف حماده محمد الجبوري24270
0بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام عبدهللا حميد مهوس العبيدي24272
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمزهر علي غيهب شباط الشمري24273
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر ابراهيم حديد خضر الجبوري24274
23الدجيلتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتيماء شاكر محمود مهدي التميمي24275
16الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأشواق باهض ظاهر فرحان الفراجي24276
12الضلوعيةاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي عبد الغفور حسين الجنابي24278
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25تكريتالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان احمد الطيف سعيد العجيلي24281
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمعالي ستار نامق توفيق البياتي24282
10قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكروعد طه حمود عبد24283
28بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان غائب شده جمعه التكريتي24284
28الدجيلتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتميم شاكر محمود مهدي التميمي24286
33الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمهيمن علي خضير عباس المشايخي24288
38تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عباس علي محمد السبعاوي24289
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه عزيز اسماعيل مطلق النمراوي24290
7تكريتكلية االداب تاريخبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمنير سعدي حمد خضير الفي24293
30الطوزكلية القلمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس مشعل علي وهاب البياتي24294
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم برع نصيف الطيف البازي24299
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسام صالح دخيل مهدي الجغيفي24301
35سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رافق حسن محمد الفتوح24303
6الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن حمد محمد هويدي الجبوري24305
10سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند سعد صكبان مجيد البدري24306
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء زين العابدين جواد مجيد الخزرجي24307
5تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا فرحان لطيف هديب العبيدي24308
16الطوزكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء فاتح صالح حسين شيخان24310
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد يحيى صالح اسماعيل البياتي24311
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحقي اسماعيل احمد حسين اطعيمة24312
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد رعد علي عباس المشايخي24313
30الطوزكلية التربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس احمد لطيف جاسم البياتي24314
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىشكريه محمود طه داود /24315
35سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىاوراس عبدالرحيم كاظم جاسم السامرائي24316
22سامراءاعداديةكاتب  ذكرفليح محمد ابراهيم مهدي24317
25تكريتكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محمد زباله حسين الكرخي24318
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراسماعيل عبد الستار شكر محمود /24319
17االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرمد خضير عباس عواد المجمعي24320
17الدوركلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى فهمي مجيد سلمان الدوري24322
13بلدكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء محمد طعمه حسن الموالي24323
25قرى آمرليكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سامي دلف جليل البياتي24324
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25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عباس عبدالمجيد عباس السامرائي24325
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنظير ابراهيم صالح مهدي البوبدري24326
25تكريتكلية المأمون الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار قاسم محمد علي الخزعلي24327
15ديوان المديريةنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرعدنان محمود محمد سليمان الفراجي24328
19سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغيث عبدالكريم عبدالمجيد حميد /24330
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة علي مزاهر سماوي االسدي24331
24تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فاروق عبدالرحمن احمد الرفاعي24335
18يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل محمد احمد خضير المزروعي24336
25بلدكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ساجد يعقوب عبد العزيز الجوبي24337
21االسحاقيالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد خلف علي جفال اتسات24338
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعرفان عارف عدنان رشيد البياتي24339
11الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز قاسم كريم محمد البياتي24340
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير خالد احمد محمد الجبوري24342
20االسحاقيقسم الفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد محمود حسن مخلف القيسي24343
20الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرآوات عثمان خورشيد رشيد -24349
38الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عيدان غازي عبدهللا البياتي24350
17الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شمس الدين جميل عمران المشايخي24351
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد شويش خزعل باره الجبوري24353
28الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرغد حميد عبد المنعم احمد الجواري24354
30الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء منذر مجيد عباس الزبيدي24356
35الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسعاد علي شهاب حمد الخزرجي24358
30العلمرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن جاسم محمد سالم العبيدي24359
15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد عمران رشيد مصطفى .24360
12ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرامير احمد محمود مولود التكريتي24361
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر نوري ذياب الخناني24363
13االسحاقيكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره جاسم محمد علوان غضيب24364
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرحسين جاسم محمد عويد الصبيحي24365
9الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح عباس ناجي حاجم المكدمي24366
25سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد عماد علي احمد الشوبكي24367
25الطوزاعداديةكاتب  ذكروليد خالد حسون حميد24370
25ديوان المديريةكلية االمام الجامعةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرماهر محمد عبدهللا جاسم الخزرجي24371
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15الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىازهار منذر حسين علي الفكيكي24372
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مازن صالح محمود الثويني24373
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكروليد صعب حاضر صالح العباسي24374
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن احمد جاسم احمد الدليمي24378
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىنورا اسماعيل جاسم صالح السامرائي24380
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند سعد احمد خلف السالمي24382
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد لؤي علي حسين القيسي24383
6االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبد الباسط عباس حمدان احمد المجمعي24384
24الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكولسن رضا صالح حسين الونداوي24385
34الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة جمال لطيف حسن *24387
0بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالعزيز سلمان خليفه سليمان الجبوري24388
35الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانوار صباح عبدالرحمن سهيل الجميلي24391
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىباسمه احمد حمد خليفه /24393
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي محمد ذاياب الجبوري24394
35تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل مشعان زبن حسن العبيدي24395
20العلمنربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد خليل علي حمد الجبوري24396
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد عايد داود سالم اعذية24397
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمر حمود محمد عليج اعذي24399
23الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهناء فخرالدين زين العابدين محمد .24400
7الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرروضان ادريس نايف عبدالرحمن الجبوري24401
15قرى آمرليكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمود علي احمد جاسم24402
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمود ناظم ابراهيم يوسف العبيدي24404
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عبداللطيف حميد طه البدري24405
20الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعبد السالم مهدي محمود احمد البياتي24409
35تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينا حميد صالح مبارك العجيلي24410
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرشالش عبود حمد سالم الجبوري24413
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عداي تمر عنكود العبيدي24414
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطلك سعود خلف اللجي اللهيبي24417
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزة خميس دليان مجرن الجنابي24418
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرهمام خميس رمل احمد العيساوي24419
5تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفارس عبد السالم جواد عبد هللا التكريتي24420
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8الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرزياد سالم ظاهر حسن الجبوري24421
19تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاساور نبيل رجب لطيف الطائي24422
10يثربكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف بدر ثامر محمد الحشماوي24423
25الدجيلالتربية-ابن الرشد/للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل خضير عباس علي القرغولي24424
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد خميس عبد جاسم الدليمي24425
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامنه صالح مهدي صالح البياتي24426
25الضلوعيةكية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاحالم حاتم عبود سلمان العنبكي24427
23العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين عبدالرزاق طه حمود الجبوري24428
15بيجيالتربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند انور شحاذة طالب التكريتي24429
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكربرهان رشيد حمود نصيف العبيدي24431
6االسحاقياالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى رشيد حسين علي اتسات24432
15بلدالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير شاكر رحيم حسين العبودي24433
25بلدالتربية للبنات  رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى علي خلف حسن الجبوري24435
29قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حسين بكر حسن البياتي24436
25يثربكلية اإلدارة واإلقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىبثينه عباس محمود وادي الطائي24439
11الدجيلعلوم تطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء محمد فاضل حبيب الخربطلي24440
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيناس عامر ابراهيم مجيد الجواري24441
24الضلوعيةكلية التربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء منسي فاضل احمد الجواري24442
23الدجيلالتربيهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خضير محمد نجم الجيالوي24443
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا جاسم سلطان احمد الدليمي24444
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صالح نده علي الدوري24446
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعهود زياد دهام لفته الفراجي24448
20الشرقاطالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فرج عبد حمود الجبوري24449
6الطوزالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه احمد علي توفيق البياتي24454
25الدوراعداديةكاتب  ذكرعمر صالح حمد ضاحي العبيدي24456
22ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمر قصي صادق ياس التكريتي24457
27الدوراالداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىلطيفه عطا داود جابر الدوري24458
17الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان صافي سهيل نجم الجبوري24459
16الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح مهدي صالح علي التميمي24460
17قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد هادي محمد نصيف البياتي24462
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية - العلوم التربوية والنفسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي حسن ذاكر عبد العزيز الرفاعي24464
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20الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرنه احمد حكيم عريان البياتي24465
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحسيبه رشيد حمد خليفه /24466
20تكريتاعداديةكاتب  ذكركريم حمود احمد حنظل العجيلي24467
10الدجيلاالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحيدر خلف جاسم محل الخزرجي24468
17سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار مجيد محمود علوان النيساني24470
25سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعامر محمد خلف احمد الدراجي24471
30الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي مهدي محمد الربيعي24472
36الدورآصول دينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام حسين علي محمود الجبوري24474
25العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررائد رشاد عطيه محمود الزوبعي24475
5العلمثالث متوسطحرفي اول  أنثىيسرى هندي صالح مرعي الصميدعي24476
25بلدالتربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد عبدالجبار عطيه ابراهيم الرفيعي24477
24سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاغصان خالد حميد ضيدان العباسي24478
20الشرقاطكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرخالد محمد جاسم محمد اللهيبي24479
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمصعب ثابت شهاب احمد الجواري24480
22الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عادل غضبان صالح البياتي24481
7الدجيلاعداديةكاتب  ذكرفالح حسن علي احمد الخزرجي24482
20سامراءاعداديةكاتب  ذكركيالن عبد الرزاق محمد حبيب العباسي24483
25سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدالرحمن ابراهيم علي .24484
25تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه عبدالجبار شمخي حمود العبودي24485
25بيجيقانوندبلومكاتب  ذكرميسر مهروت زبار محيسن الجنابي24486
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعال حسين حمد حسين الجبوري24487
11بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقصي عبدهللا احمد خلف القيسي24489
19بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف علي حبيب صالح العزاوي24491
25سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحارث ثابت ابراهيم علي العباسي24492
26تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس حسن ابراهيم منصور العيساوي24494
11ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى رعد مولود ياسين التكريتي24495
4العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر ماجد محمد يوسف الجبوري24496
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىوداد سعد عيسى عروه الجبوري24497
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى جبار احمد خميس اليتم24498
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي جمعه حسين حماد *24499
12الطوزكلية اآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان بركان ابراهيم علي البياتي24502
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24الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد حميد محمود احمد الحشماوي24503
11بلدالتربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن طه حسين علي الجميلي24504
19سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار مجيد محمود علوان النيساني24505
5االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد لؤي محمود عزيز الدراجي24506
33الدجيلكلية العلوم رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام كريم حسين محمود الحشماوي24508
31تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاذ طالب عبدالمهدي كامل الزيدي24509
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس خضر نجم عبد الجميلي24512
21سامراءالتربيةاخرىماجستيرمدرس ثالث  أنثىفخاتي محمد معزب مهدي السامرائي24513
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسيف نظام جاسم محمد السامرائي24514
6االسحاقيكاية االمام االعظم الجامعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء علي رشيد سفاح اعطيش24515
11االسحاقيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد خلف علي جفال اتسات24518
22قرى آمرليكلية التربية / طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد علي حسن مهدي البياتي24522
25االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار محمد فهد علي الشايع24527
15الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى فاهم ذياب صالح الجبوري24528
15بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج احمد فرحان هجيج الجنابي24530
6تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى ظاهر هزاع سليم العجيلي24531
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي صباح عبدالباري احمد الخطيب24532
23الطوزكليه االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمريوان عادل جوامير مجيد الداودي24533
15الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور هادي يحيى بريسم المكدمي24534
18الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىصورآل حازم اكبر محمد بيرقدار24536
25ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرواثق عبد المجيد مظهور حسن الجبوري24537
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خالد فرحان سهيل الدوري24538
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي كريم عوسج احمد الدراجي24539
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ياسين طه حسون الحمداني24540
10سامراءالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحاتم عبد الكريم علوان محمد السامرائي24542
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فخرالدين ابراهيم اينجه الداودي24544
19الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشكور اسماعيل شكور رضا الطائي24546
25الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىصونكول عبدالواحد قاسم اسماعيل البياتي24547
30سامراءكلية التربية /سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عزيز محمد ناصر النيساني24548
8االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عبدالكريم محمود خلف اعذيه24549
28الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريام حيدر كامل جسوم الربيعي24550
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20العلمرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسليمان عبديل حسين صالح العزاوي24551
20االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين خليفه حسين /24552
25العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقحطان صالح ابراهيم خلف الجبوري24553
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف محمد عبد هللا حمدون العجيلي24554
10الشرقاطالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرماح محمد فنر فياض العبيدي24555
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل حسن حمود خلف الحمداني24556
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمدين طلب محمد خلف الجبوري24557
20الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرسل لواء علي شريف البدوي24558
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم جمعة صالح محمد /24559
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرنزهان حسين عيسى عكال العبيدي24560
21سامراءكلية تربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا زاحم حاضر عماش البازي24561
15يثربالتربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رشيد حسن عبد المشهداني24562
6بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل سالم سحاب عداي الخزرجي24563
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمود صالح مهدي محمود الجبوري24564
18قرى آمرليكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعن عبدهللا حسون خلف24565
10االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر صالح محمد عليج اعذية24568
17قرى آمرليكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثم عبد الحسين جهاد شريف البياتي24569
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىباسمة احمد حمد حسن الجميلي24570
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي صالح الدين عبداللطيف عبدالنبي البدري24574
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي احمد عبدهللا حميد العزي24576
6بيجيكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالعزيز فواز احمد محمد الجبوري24577
25الدجيلكلية التربية-ابن رشد/للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاخالص حمد عزام عبيد الجحيشي24578
7الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عادل رشيد مهدي العزاوي24579
11سامراءكليه التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عبدالعزيز علي خلف العباسي24580
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد جميل مجيد محمد الداودي24581
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخنساء حسين احمد عالوي الجبوري24582
40سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريا محمد حميد علي السامرائي24584
26الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسعاد مهدي صالح بلبش البياتي24585
11بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى محمد طيب احمد الجبوري24586
25االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن وردي محاسن خميس المجمعي24587
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصير ذياب عايد يوسف العجيلي24588
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30بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرموفق حسين علي حسين الحشماوي24589
15بلدالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي كمر عبد الرفيعي24590
18الطوزكلية التربية للعلومالصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربيكرد ازاد جالل محمد الداودية24591
33الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد خالد خليل ابراهيم24593
5الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرضياء محمود فرحان علي الجبوري24594
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان صمد داود اسليمان التكريتي24595
20الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان جاسم كريم سعدون داودي24596
13تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر طه محمود أرحيم الدوري24597
14الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرطه ياسين عبد زيدان السامرائي24598
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود مجيد محمود علوان النيساني24599
30الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا جاسم محمد حماد الشمري24601
0بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعامر شاهر محمد حسين الجبوري24602
20قرى آمرليفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان ابراهيم بكر حسن البياتي24603
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد كريم الطيف خليل الجبوري24604
20تكريتاقتصاددبلومكاتب  ذكرحسين رياض فايق رؤوف الدوري24605
20الضلوعيةكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسين علي جديع الجواري24608
6تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رياض عيسى خلف الصميدعي24609
6يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان فاضل فيصل حمد الحبابي24610
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرحاب فنر محمد حسين الحديثي24611
11ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكروسام محمد ياس خضر الطائي24613
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان حبيب عطيه حمد الدوري24615
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرصالح سالم صالح صبحي الزينه24617
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرجمال ابراهيم صالح كرمه القيسي24618
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاطياف لواء علي شريف البدوي24620
12الدجيلإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىنوره علي محمد مخلف الخزرجي24622
7بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد نعمه محمد جمعه السالمي24623
8االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عبدالكريم محمود خلف اعذيه24625
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرادريس يوسف مرعي حسن البو عباس24628
22سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه نائل عرب حسن السامرائي24629
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء كريم جميل حميد المكدمي24630
22بيجيكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد عبد احمد الحيالي24632
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35الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرسل سعيد حبيب حسين العبيدي24634
24الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامير عبدالقهار حسين امبن الرملي24635
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين خالد جاسم جمعة البياتي24640
13تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد العزيز ستار كريم عمر العبيدي24641
20الدراسة الكرديةكلية االداب / خانقين لغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميعه سعيد علي محمد دلو24643
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء صباح مهدي حسن االسودي24644
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرصادق ياسين صالح حمد 24645٠
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىناهد باسم محمد عبدهللا الراوي24647
13تكريتاعداديةكاتب  أنثىبيداء سالم مصطفى يوسف البزوني24649
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى مصطفى منذر نعمان التكريتي24651
6سامراءكلية العلوم التطبيقيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير عبدالصمد عبدالمجيد حميد 24652٠
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد سعيد عبدالرحمن عبدهللا العباسي24653
20الطوزكلية اآلداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان عبدالهادي رشيد حسن البياتي24655
20بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسعد نصيف جاسم محمد العزاوي24656
14ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىماس غانم مهدي غثيث التكريتي24657
13الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم كمال حيدر ابراهيم الخليفة24659
11يثربكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ سعيد داود مخلف العزاوي24660
18سامراءالتربية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث نعمة كنو حسن البومهيدي24662
25سامراءاعداديةكاتب  ذكربشار توفيق جاسم محمد الهاللي24666
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث حسن ابراهيم حسين العزي24667
23تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسجى عصام نعمان فرحان الشيشاوي24668
14سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمود وهيب حسين الدراجي24671
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن خلف جاسم محمد البياتي24672
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكروائل نزهان ابراهيم درويش البوسلو24674
22قرى آمرليمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشيماء خليل محسن ابراهيم عنه بكلي24675
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعبير حازم اسماعيل ابراهيم الحديثي24679
20سامراء  األدارة واألفتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حمد علي الطائي24680
16االسحاقيكلية التربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشدى حسن علي خلف اطعيمه24681
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالمجيد صداع نصيف الطيف البازي24683
17العلمالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعقيل طاهر مطر حمد الطائي24684
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض طه محمود أرحيم الدوري24685
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25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكررائد حسن علوان خليف الجواري24688
35يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى رامي حسين حمدي السعدي24689
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد جدوع خلف التميمي24691
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد غازي عبدهللا عطيه اطعيمة24693
9بيجيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه صالح احميد حديد الحمداني24694
8تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمدين هواري شالل جابر العجيلي24696
16تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي نوري حميد علي العجيلي24697
25بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمود درج ارديني الصجري24698
22الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحردان سعدون خورشيد سعاو24699
19سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىضحى عبدالقادر وهيب حسن الوطني24703
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرغيث جاسم محمد حمدي الزبيدي24705
17بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد طالب ماهر محمد القيسي24706
22سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء علي احمد حسن العباسي24707
15الدوراعداديةكاتب  ذكرايهاب طالل محمد محمود الدوري24708
16سامراءكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاحسان محمود عباس محمد العباسي24709
20الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى ناظم مهدي صالح البياتي24710
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار محمد حسين جاسم البازي24711
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي يوسف عبود علي الدوري24714
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرانمار عبدالخالق خضير جراد العزاوي24715
25سامراءكلية المأمونتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطشر ذياب جاسم محمد النيساني24716
25العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرظافر غالب اسود غدير الطائي24717
16الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقوى جابر محمود عباس الدليمي24718
33الدوراالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد محسن نوري حميدي الدوري24720
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىرويده عبدالواحد قاسم اسماعيل البياتي24721
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد مزهر حمود حسن العزاوي24725
20االسحاقيكلية علوم القرانإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم نايف رشيد عطيه الخزعلي24729
8سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى خلف عطية علوان العباسي24730
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرياسر محمد خليفه سلمان الفراجي24731
25سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد شوكت مجبل العباسي24732
30الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرانور هادي يحيى بريسم المكدمي24733
33الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرونق قيس ردام حاتم الزبيدي24734
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15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرمجيد حسين علي جفال اتسات24735
10الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حسين حمود صبح الحمداني24736
18الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىدنيز حيدر احمد غائب البياتي24737
14الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه يونس ابراهيم جاسم الجميلي24738
31تكريتكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمود مشوح فريح الفراجي24740
15سامراءكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقيه عزوز حمود عليان العليان24741
15يثربكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد فيصل محمد علوان العزاوي24744
29سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهارون رشيد احمد صالح الدارجي24745
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرباب فرج ياسين محمد الحديثي24746
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين حمد احمد حمد القيسي24747
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحاتم محمد سليم عزيز القيسي24748
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيهفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي صدام حسن علي الدوري24750
6الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد هاشم محمد حيدر *24751
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحاسن وردي محاسن خميس المجمعي24753
15سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرغد ناجي صالح علي السامرائي24754
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراسامه دخيل احمد عبدهللا الجبوري24755
16الشرقاطاداب اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد صحن عبدالقادر علي الجبوري24756
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن معن مسربت محمد طرفه24757
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه محمد يونس عيسى النعيمي24758
10الطوزابتدائيةحرفي  أنثىنداء محمد علي سليم بال24759
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر رشيد خليل علي الجنابي24761
0تكريتبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد مثنى حازم طايس الدوري24762
18االسحاقياعداديةكاتب  ذكراسماعيل خميس موسى جاسم اعذي24763
17الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس حمد ابراهيم حسن الفراجي24765
27الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عثمان صابر احمد صالحي24766
21سامراءادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد علي حسين نايل العضيماوي24767
20العلماعداديةكاتب  أنثىزينب حسين احمد عالوي الجبوري24768
17الطوزكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مسعود عطيه كلي الحمداني24769
30الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىأنتصار حسين علي عبد العكيدي24770
19الدوركلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراوس مؤيد خضير علي الدوري24771
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس عدنان جمعة عبدهللا البياتي24772
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10العلمالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىهوى حسن عفات دليان العباده24774
28الطوزكلية العلوم االسالميةاخرىماجستيرمدرس ثالث  أنثىخوله  عزيز رشيد مصطفى داودي24775
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمر عبدالرزاق صالح محمد النعيمي24776
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى كريم خليفه عبيد العبيدي24779
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف رجب عواد الجبوري24782
33تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب طالب عبدالمهدي كامل الزيدي24783
24سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررفاعي محمود علي محمد البازي24784
10سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء عبد الوهاب حسين مصطفى السامرائي24785
23الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء حسين علوان كاظم العنزي24786
20سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد محمود عبدهللا محمد المالك24787
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد طالب جاسم حمادي حياوي24788
12سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود هاشم صالح احمد العباسي24789
23تكريتكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىورقاء محمد سليمان طلحة النعيمي24790
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمران زيدان خلف مهدي البازي24791
2الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد طه ابراهيم محمود البياتي24794
7يثربالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر كريم حسين هوير الدليمي24795
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرقاسم محمد عكاب احمد الفراجي24796
20تكريتكلية التربية االساسية الشرقاطعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود فالح عيسى محمد العبيدي24798
33الطوزاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا عبود مصطفى محمد البياتي24801
12الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس عواد شالش حمد الجواري24802
11يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسجى سامي حمد حسين االحبابي24803
20بلد كلية التربية للعلوم االنسانية - ابن رشد لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان محمد علي عبيد البلداوي24805
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسمير نزار شهاب احمد الحربي24807
13سامراءتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد سرحان صالح احمد العيساوي24809
21الدجيلالتربيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين سامي احمد شيحان المجمعي24810
13الدجيلكلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا ماجد حسون عباس العنزي24811
16االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شاكر احمد مطر اعذيه24812
10تكريتابتدائيةحرفي  أنثىحال وهبي جاسم حمد العبيدي24813
13االسحاقيكلية التربية البدنية والعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خميس علي حسن شايع24815
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىأرواد سالم نايف عبد الجنابي24816
30الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين محمود علي ظاهر الخزرجي24817
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28سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى سعيد شاكر حمود العباسي24818
22الطوزكلية القلمحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسن يار عباس علي حسين البياتي24819
14الدجيلتربية ابن الرشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبود فرحان عباس التميمي24820
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراشرف سالم ادريس داؤد الموصلي24821
10الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرجاء ضاري نعمان عياده الدوري24822
15الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرويده علي حسن احمد البياتي24823
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالمجيد عبدالحميد حسين علي الجبوري24824
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنضال عبيد حمد حسين الجبوري24825
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسفيان احمد عايد ابراهيم التكريتي24826
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن فزع عبدهللا عطيه اطعيمة24827
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد محمدنجيب محمد علي الونداوي24830
11تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاوراس عبد الرزاق حازم طايس الدوري24833
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل عزوز حمود عليان العيان24835
20تكريت كلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس قاسم خلف صالح النعيمي24836
25بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير حازم ذياب محل الجنابي24838
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعمشه محمد سليمان عبد الحسين العجيلي24839
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين توفيق حميد فياض الدليمي24840
27االسحاقيالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم محمد اسماعيل نصيف -24841
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد غازي حمد محمد البياتي24842
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء صباح اعليوي اعوج الجميلي24843
22بيجيالعلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىازهار ابراهيم هندي شلش الحمداني24844
25تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه صابر خطاب بكر العبيدي24845
26الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب محمود عبدهللا صالح *24849
0الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىشيماء غازي كريم توفيق الداودي24850
24قرى آمرليكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه كريم عبدهللا خضر البياتي24851
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي قصي جاسم محمد الدوري24852
13بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى صباح اسماعيل عبدهللا القيسي24854
25تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمهند عادل مجيد موسى العباسي24855
5ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكراكرم كريم شهاب احمد الجبوري24856
17بيجياخرىدبلومكاتب  ذكروسام سعد حمود عبدهللا القيسي24857
40الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنورهان هادي سمين محمد علي البياتي24858
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25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامينه عبدالرحيم وهيب حسن العباسي24859
3الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد فارس عبدالرحمن امين الدوري24860
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء ناظم ابراهيم مجيد العبيدي24861
15الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام فاضل طبار جواد المرسومي24862
25الدجيلكلية علوم الحاسبات و الرياضياترياضياتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمرتضى محمد جاسم محميد الخزرجي24864
20الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعالء حسن علوان خليف الجواري24865
15االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساجر ابراهيم مسير خاطر اطعيمه24866
32بلدهندسة البناء واالنشاءاتهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعلي خالد حسن علي الكيم24868
40سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة محمد مهدي صالح العيساوي24869
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىارياف ايوب خليل ارحيم العكل24870
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسن صالح مهدي موسى اعذيه24871
23االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسمهان فرحان سالم اسود اعذية24873
30سامراءكليه التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناظم صفاء جنعان حسن الدراجي24876
30تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيبت عبدهللا سليم عبدهللا سورجي24879
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكروليد احمد رشيد عطيه المجمعي24881
19الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فرحان جاسم حسين الدجيلي24883
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود حمد طعمة كوخان الجبوري24886
13العلماعداديةكاتب  أنثىغصن حسن عفات دليان العباده24887
20الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء محمد محمود حياوي الدوري24888
16الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدموع فرحان ناجي مزعل الخزرجي24892
6الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد غازي عبود خطاب العبيدي24893
18يثربكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسفار عادل محمود احمد الدوري24894
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنهله حسين عباس احمد24896
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء نزهت حاجم سلطان الطائي24897
19االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانهار محمد خليل محمد الشايع24899
8العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عبدهللا احمد محمود الجبوري24902
22الطوز االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد فائق محي الدين الداودي24903
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر خميس سالم خزعل الرهيوي24904
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالة محمود عباس فرحان البياتي24905
20بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررائد صالح منهي حسين القيسي24906
8الطوزكلية التربية / طوزفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء يوسف رشيد محمد شيخان24907
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17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبدالحميد مجيد محماوي البياتي24910
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان طايس جبوري حمود البدري24911
14الطوزتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر احمد حميد مجيد بياتي24912
20العلمكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي فائق مرعي حسن العبيدي24913
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحميد جوهر احمد سليمان الجبوري24914
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرصباح نوري بنوش صالح االيوبي24915
15سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىدينا عبدالخالق عبدالرحيم الطيف السامرائي24917
20الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسناء نذير حمادي محمد الدوري24924
30تكريتالتربية للعلوم اإلنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رمضان عبدالكريم اوهيب الحديثي24925
23الطوزكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى زكي محمد احمد البياتي24927
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرناصر لفته جاسم صالح العباسي24928
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد حمود ظاهر رضا البياتي24930
19الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد ضياء الدين حسين علي الخفاجي24932
28بلداالمام االعظم الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان سعيد سالم محمد القيسي24933
25الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر ابراهيم حميد عزيز الجبوري24934
25الدجيلالتربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم عباس حسين التميمي24935
19الدجيلكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين لطيف جاسم االسودي24936
25االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغد صالح محمد حبيب اعذيه24937
15العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرناطق عجاج فهد سبع العزاوي24938
10سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى جمال حسن محمد السامرائي24939
11الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم حميد مهدي صالح العزاوي24942
26تكريتكلية االداب قسم التاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسراء ستار كريم عمر العبيدي24943
9الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرحسين طالب جاسم حمادي حياوي24944
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرذنون ابراهيم حردان جاسم العباسي24945
11االسحاقيالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ظاهر محمد كعود اطعيمه24947
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد اركان محمد صالح مرعي العزاوي24948
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا عبد الناصر حمد جاسم /24949
19بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلسم محمود طه عبود الجبوري24950
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية / لغة عربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين سالم محمد عبد الجواري24954
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد خليل صالح حمودي -24955
25تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا رياض فايق رؤوف الدوري24957
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25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالباسط جاسم محمد ذيبان اللهيبي24960
8االسحاقيكية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطلب علي حسين داود طرفه24961
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد نجيب احمد عياش الدليمي24962
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعدنان حسين علي راكان الجبوري24963
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى صالح خليل عبد الحمداني24964
25الدجيلكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيصر شاكر ياسين جاسم التميمي24968
13بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعبيد حسن عبيد خلف القيسي24970
17الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد تركي احمد عبدهللا الجبوري24971
15الدجيلكلية التربية / للعلوم االنسانية / ابن الرشد تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء مشعان فيصل حاتم الخزرجي24972
20الدوركلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ثامر يعقوب ابراهيم الجبوري24974
18االسحاقيتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن مبدر عباس احمد اعذية24976
20تكريتكلية االدارة واالقنتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار عمادالدين مهدي صالح البدري24977
25يثربلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراركان خلف سالم احمد السعدي24979
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسندس عبد فرج جدوع العيساوي24980
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء ابراهيم هندي شلش الحمداني24982
11االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي سلطان حسين القيسي24983
23العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فائق مرعي حسن العبيدي24984
15بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب رزاق نعيم مزعل الحالف24985
18الطوزكلية القلم كركوكحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر نحم الدين علي اكبر موسى بندر24987
25بيجيكلية التربية للعوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير خيرهللا هوير كردي الجنابي24988
20الدوراعداديةكاتب  ذكرعالء جمال عواد حسين الدوري24989
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن حميد ظاهر ابراهيم الشمري24991
26الطوزاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهار جمال عبدهللا جمعه البياتي24992
26سامراءالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق احمد حمود علوان السامرائي24993
10سامراءبدون شهادةحرفي  ذكرطاهر ظاهر وسمي جرن العزاوي24994
7بيجياعداديةكاتب  أنثىشفاء صافي عبدهللا طه الحديثي24995
16الضلوعيةاالداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتماره فرحان محمد علي الجواري24996
11الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد حسن بكر احمد الداودي24997
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعماد عسكر حميد جعفر قوشجو25001
17الدجيلكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فرحان جاسم محميد الخزرجي25006
12الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد فالح خلف ابراهيم الخزرجي25007
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17بلدالتربيه ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمرتضى احمد ناجي محمد البياتي25008
9االسحاقيالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق عايد محمد ضيف عطيش25010
25الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام نجم عبيد علي المكدمي25011
20الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالسالم حمد سليمان الصميدعي25013
10الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمي حمدان محمد مخلف الوهب25014
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمعة عدنان جمعة عبدهللا البياتي25016
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراكرم ارميض مهدي احمد االسودي25017
18الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهوكر محمد علي رستم25018
25االسحاقيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود خالد عبدالطيف علي طرفه25019
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد محمود عبدهللا محمد المالك25020
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصيل كريم محمود رضيمه الفراجي25021
17الضلوعيةاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريونس محمد عطيه حسين الخزرجي25022
12بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام الدين عباس طه مهدي القيسي25023
20سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا عبد الرحمن ابراهيم علي العباسي25024
14بلدكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن عدنان غضبان عيسى الحبابي25025
10بيجيكلية التربية / الحويجة تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم جمعة محمد سلطان الدليمي25026
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء حسن طعمه شريف البياتي25027
18الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور احمد حميد مجيد البياتي25028
15تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرنوري حميد علي حسين العجيلي25029
7ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرياسر كريم عبود حميد العزاوي25031
13العلمكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء احمد طه قدراني القاسمي25032
22الدراسة التركمانيةمحاسبةاعداديةكاتب  ذكرصونكول حازم اكبر محمد بيرقدار25033
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىورود جمال عبدالرحمن صالح النيساني25035
10سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الباسط صالح حسن عباس البازي25036
1الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرابراهيم حسين ابراهيم خلف الجبوري25037
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررعد مهدي صالح علوان الفراجي25038
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر رافع ذاكر دعدوش التكريتي25040
23الدجيلكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عبد الكريم عزيز علي الزبيدي25041
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصبار ستار جاسم حمادي الجنابي25044
13الدجيلكلية التربية األساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان عدنان فارس ذياب الخزرجي25046
11العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميهان عبدهللا احمد محمود الجبوري25047
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20الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس سالم حسين حمد الجبوري25049
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم سعيد عبدالرحمن عبدهللا العباسي25050
18يثربالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرأحمد أبراهيم عبد عزيز أعذيه25051
30سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم سرمد محمد علي مطلوب /25052
15الضلوعيةكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسلون عواد شالش حمد الجواري25053
20الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب اكرم عبدهللا حمادي الجديد25054
15سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعالءالدين احمد وائل ثلجي البومهيدي25055
24تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوضحه جاسم عبد حمادي الجنابي25056
12الضلوعيةكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه هشام عكاب داحور الجبوري25057
17االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير قسام محمد جدي اعذية25058
12الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيروان احمد سعيد علي الداودي25060
22الطوزكلية التربية/طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعن سعد محي الدين ابراهيم البياتي25062
22سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى شالل صالح احمد العباسي25063
17العلمكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد فائق مرعي حسن العبيدي25064
25الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عباس مهدي عبود السالمي25067
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعمار اصغر حسن احمد العبيدي25068
17الضلوعيةكلية واالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرليث حماده عياش حمد الجبوري25069
21االسحاقي0عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدنان محمد جسام علي عطيش25070
29الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عبد الرزاق احمد حسين الزبيدي25071
28الشرقاطالتربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمعه غضب جاسم محمد الجبوري25072
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص طه حبيب محمد الحداد25074
11ديوان المديريةكلية االمام الجامعة قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرنمير عبيد جاسم محمد الجبوري25077
34الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىآالء حميد حسين شريف /25079
6بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عودة فيصل ابراهيم الجنابي25080
19الطوزكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهژار جالل ابراهيم علي الداودي25084
10بيجياعداديةكاتب  أنثىوالء رزاق نعيم مزعل الحالف25085
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند باسم محمد عبدهللا الراوي25086
21سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم خليل ابراهيم عبد -25087
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىروى شالش خلف عياش الجبوري25088
18الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد عبدهللا محمد درويش الجبوري25089
23االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق حمدان سليمان اسود عذيه25092
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30سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى غسان حامد احمد النقيب25093
24بيجيقسم علوم حاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرميسر انور عبدهللا خضير االلوسي25094
25سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى محمد ابراهيم حمدي الرحماني25095
18الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مصطفى محمد كريم شيخاني25097
17تكريتكلية التربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى صالح حسن محمود العبيدي25099
22قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد علي شبيب البياتي25100
21ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسعد محمد حسين سلمان الصميدعي25101
25سامراءاالمام االعظم - الفقه واصوله إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيله ارميض خلف حسون العاصي25105
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد ابراهيم خلف عطية السبعاوي25106
12الدجيلكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربارق فالح حساني صالح العزاوي25107
10الدوركلية الهندسة - قسم الميكانيكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنور عبداللطيف عزت لطيف الدوري25109
20بلداعداديةكاتب  ذكرادهام منعم نصيف جاسم المزروعي25111
16سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فوزي محمود حسب هللا النيساني25112
20الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىحنان حازم اكبر محمد بيرقدار25113
20االسحاقيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد حامد عبود حماد اعذي25114
11العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي عجاج فهد سبع العزاوي25115
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاله جمال خليل ابراهيم الشمري25116
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد حمود حسن جاسم العابسي25117
26سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراق محمد شوكت مجبل العباسي25118
40سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند عزت احمد صالح السامرائي25121
25الدجيلتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى علي محمد حاجم البدراني25122
13الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجميل عبدهللا عبدالرزاق شهاب النعيمي25123
12الطوزكلية التربية للعوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى هادي محمد هزاع البياتي25124
10الطوزالتربية للعوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس عسكر امين محمد قزاو25125
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل معروف احمد رزوقي البدري25126
10يثربالتربيه العلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي احمد سلمان الفراجي25128
20سامراءكلية علوم البيئة وتقاناتهاعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء احمد عبدهللا يونس الزبيدي25130
22االسحاقيكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكررعد احمد جسام محمد طرفه25132
17بلد كلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد مشعان عبيد حسين العزاوي25133
3يثربثالث متوسطحرفي اول  ذكرسلوان عبد عاصي عباس العزاوي25134
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاروى علي سلمان خلف الجبوري25135
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22الطوزكلية التربية/طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف عبدين مصطفى محمد المعروفي25136
22بيجياالدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤيد نوري جواد حسون الحمداني25145
7سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء احمد خضير حمادي العباسي25146
30بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىايناس رزاق نعيم مزعل الحالف25147
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىغيداء عواد اسماعيل جلعوط الجبوري25148
17الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجالل يونس جوهر جسام المكدمي25149
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي هاشم علي حسين الدوري25150
16الضلوعيةاالثاراجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ستار حمدان علوان الفراجي25155
16سامراءكلية االمام االعظم الجامعة اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الحكيم عبد المنعم محمد عبد الدراجي25156
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد حميد محمد السامرائي25157
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفوزي عبدالسالم خلف محمد الجبوري25158
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نبيل جبار علوان الخزرجي25160
23سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه محمود يونس احمد السامرائي25162
22بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال سلمان جاسم صالح العبيدي25163
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عطا محيميد صالح الربيعي25164
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكربشير حردان محمود شران العيساوي25167
25بلدنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكربارق مزهر محمود جميل راشدي25169
31العلمكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىعائشة احمد عبد غنام الجبوري25170
15الدجيلكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرظافر فالح حسن علي الخزرجي25172
35بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه صبحي يوسف محمد البياتي25174
17الدجيلاعداديةكاتب  أنثىفاطمة عبد الحسين مهدي رضا السعدي25176
32الشرقاطكلية التربية االساسية/الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرزاق احمد ذياب عالوي الطالل25177
23العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي شاكر محمود المشهداني25179
12الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور كنعان سعدون عامر العامر25180
11الضلوعيةكلية التربية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىربى علي سلمان خلف الجبوري25183
30الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدنيا عماد عبدالكريم احمد البياتي25184
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنغم عبدالرسول مالك حسن الخزرجي25185
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىحصه عبدالكريم حسين علي المليسي25186
15الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينه خليل ابراهيم حمود البو مفرج25188
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي حسين علي25191
30الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىجنان حازم اكبر محمد بيرقدار25192
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10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى محمد حميد عامج ال منصور25193
25الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرضياء صغير نايف نزال المكدمي25195
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراركان حسين احمد حسين الجبوري25196
30الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار علي حسن قادر الحمداني25197
13الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء موسى صالح كاظم الموسوي25199
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروقاص صالح حسن صالح البياتي25200
11تكريتابتدائيةحرفي  أنثىشيماء صبار عبد خلف الدليمي25202
15بيجيكلية التربية قسم التاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار غائب فاضل عبدالقادر الجوعاني25203
11سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه مظهر خلف حسن البو مهدي25204
22الطوزالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون صالح خلف عياش البياتي25207
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم نصيف حسن محمود المولى25208
10الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاڤين نجم الدين عبدالرحمن محمد حمه الو25210
18االسحاقياعداديةكاتب  ذكرخلدون ابراهبم احمد حسين اطعيمه25213
6بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء عبدالخالق سليم حميد القيسي25214
15الطوزكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رشيد خلف عياش البياتي25215
20الطوزاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء ثائر نوري خورشيد العبيدي25216
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد عزم محمد البياتي25217
4الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحماد حمد عيد زحوم اللهيبي25218
14يثرباعداديةكاتب  ذكراحمد ادريس احمد دهام العزاوي25219
21بلدتربيه بنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد علي عبدهللا حسن المخلبي25221
11يثربالتربية/ للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد ابراهيم خليل ابراهيم الجميلي25222
15تكريتكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح مقداد اسماعيل محمد الجبوري25226
17االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمير حسين علي خلف اطعيمه25228
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقاسم عبدالرحمن علي داود الدراجي25229
25سامراءالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة عصام زكي حسون العباسي25232
23الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرقحطان رشيد محمد احمد الدليمي25233
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين جاسم محمد علي غالم حق شناس25234
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرهيثم منصور جدوع عجيل الخشماني25237
7تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير امير خلف حميد القيسي25238
21بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان ماهر حميدان عبد الجنابي25239
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذياب سحاب بشون سلوم طريمشاوي25241
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15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمروان ياسين اسود حسين الربيعي25242
8االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال فتحي عطيه مصلح طرفه25243
15الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عبدهللا صالح حسين الجبوري25244
20تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاسماء هاشم علي حسين الدوري25247
13الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىندى حسن عنكود ورد /25248
15العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنى ثاني عبد خضر الجبوري25251
13الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محمد حاتم احمد الجواري25252
29الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل قاسم خليل ابراهيم البياتي25253
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرقاسم بايز حسن احمد .25255
25الضلوعيةرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد وسمي مهدي كناص العزاوي25256
15الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نجم الدين عبدالرحمن محمد حمه الو25257
30سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالجبار عطا محيميد صالح الربيعي25258
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحيدر رعد مجيد عبد اللطيف السامرائي25260
20الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرداؤد سليم عواد خلف الجبوري25262
13الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد فارس حميد محمود الدوري25263
16تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى خلف عبدالكريم وهيب الحميري25264
15يثربكليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور علي احمد سلمان الفراجي25266
21بيجيكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر محمود علي جواد القيسي25267
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثائر حسن صالح عبد الجميلي25268
17سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىروحاء خالد محمد عباس العباسي25269
8الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار عايد محمد علول الخزرجي25270
20تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىمها عدنان محمود خطاب الكراعي25271
29االسحاقيالتربيه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى عبدالواحد كلش حنتوش اطعيمه25272
20الدجيلكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء احمد كريم علوان الخزرجي25274
20العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرصالح فالح حسين فليح الجبوري25275
21بيجيكلية إدارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى بدر عماش حسين الجنابي25277
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىناديه محمد ابراهيم علو الكروي25278
5ديوان المديريةمتوسطةحرفي اول  ذكرمصطفى علي مصطفى علي الجبوري25280
40بيجي0إسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم اسماعيل محمد مخلف الحمداني25281
22الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره لطيف كريم رزوقي الدوري25282
40الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوزان طه محمد مهدي الدوري25284
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12الدجيلالتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي امين علوان طارش المكدمي25286
12الدجيلكلية العلوم االسالميةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام سامي فارس ذياب الخزرجي25288
25االسحاقيكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح مهدي محيبس حامد اعذي25291
23الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمان غازي محمد هزاع البياتي25292
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرنبيل مجيد احمد مهدي /25293
5الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرجمال شلتاغ حسين خلف الجبوري25295
25بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرابراهيم حاتم خلف حميد العكيدي25296
14الدورالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالغني نايف رديف الدوري25297
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد طعمة خلف مطر البدري25301
30العلماعداديةكاتب  ذكررياض اسماعيل حسن محل الجبوري25302
25الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسهر صباح اسماعيل خليل الخزرجي25303
28ديوان المديريةكلية االداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرشا مفيد طعمه عبدالرزاق التكريتي25306
10سامراءكلية بغدادحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىلينا باسط صالح حمود الحمود25308
17االسحاقيالعلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل حمد سليم عزيز القيسي25309
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمزهر عاصي حسين ادهم العزي25311
20تكريت كلية التربيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرحكم محمد مصلح كراش القره غولي25314
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد لطيف محمد اسماعيل البياتي25317
12الدجيلكلية تربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمهند طالب حاتم علوان مكدمي25320
10بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصيل احمد جاسم حمادي الجاسم25323
25تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربدرالدين فاضل مهدي صالح السامرائي25325
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء احمد خضير حمادي العباسي25326
20العلمكلية العلوم االسالميةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبرية مزبان مزهر محمد الطياوي25327
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحارث عبدالسالم خلف محمد الجبوري25329
14الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا ابراهيم حسون عباس العنزي25330
17العلمكلية التربية للعلوم االنسانيه فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهالء علي احمد حسين الجميلي25331
10الدجيلكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور احمد عبد عباس الحرباوي25332
15الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرطالب لفته طعمه حمادي الخزرجي25333
14بلداعداديةكاتب  أنثىرفل محي محمد عبدالواحد دراجي25335
13الدوركلية التربيه البدنية وعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل بحر شهاب احمد مال خليل25337
10بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة عادل سليمان صالح التغلبي25338
23االسحاقيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف عدنان فرحان عناد عذي25339
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12العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا صدام جاسم حمد الجبوري25340
8الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عايد محمد علول الخزرجي25342
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالجادر احمد عبود عميري اللهيبي25343
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرنوفل محمد خلف فاضل الجبوري25345
11االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء سهيل نجم هالل المجمعي25347
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرتوبه عبدالملك عبود احمد ال نيسان25349
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكردحام عبد حماد مضحي الدليمي25351
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعزت درويش فراس خضر البوهادي25352
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد عزيز عي سعد الجميلي25354
7االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم فتحي عطيه مصلح طرفه25355
8تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف بديع عمر شريف الناصري25357
0ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبدالجبار وهيب خلف هيشان العيساوي25359
17تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي عصام ممدوح علوان التكريتي25360
25الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرهشام ضامن شاكر لطيف الدوري25361
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد عبدالرحمن كريم يحيى البياتي25362
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغدير طه ياسين خضير البواسود25363
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرماجد محمود سالم محمود25365
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عيد يوسف عبيد القيسي25366
11الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى محمد عباس حميدي الدوري25367
25تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحسناء رافع احمد حسن الدوري25368
12الدجيلكلية العلوم اإلسالميةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى سامي فارس ذياب الخزرجي25369
25الدورالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد عبدهللا محمود الدوري25372
18الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي يحيى احمد شوزي الربيعي25377
17تكريتالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيران ياسين حمدان صالح السامرائي25378
22الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد حقي اسماعيل عمران الصباغ25379
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرانمار ياسر علي حسين الفراجي25382
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي سعدي نجم عبدهللا االلوسي25384
24سامراءالتربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال حميد مخلف طعمة الربيعي25385
21تكريتاعداديةكاتب  أنثىاخالص محمود داود حسن العبيدي25387
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا زهير نجم عبدهللا االلوسي25389
16الضلوعيةكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا حمود مهدي صالح العزاوي25391
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5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر عبدالسالم خلف محمد الجبوري25392
15بلداالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين فوزي مهدي صالح الربيعي25393
25سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض احمد حسين خلف العبيدي25394
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمجيد عجاج حمادي عباس الحمداني25395
11بلدالتربيه للعلوم اتلصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغدير ابراهيم كامل نعمه البياتي25396
15العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرسامر احمد حسن عمر العبيدي25397
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة رعد ياسين عبد الرزاق التكريتي25398
30سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهمسه صالح عبود سرحان البازي25399
10الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم مشعان حسين علي الخزرجي25402
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد علي جعفر السامرائي25403
12بيجياعداديةكاتب  ذكرهيثم محجوب حردان خليف القيسي25404
20الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكرسعد محمد ساهي ريزه الخزرجي25405
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرجنيد محمد جاسم محمد البياتي25407
9الدجيلكلية تربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى كريم حميد حسن الدجيلي25408
13الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحمزه جاسم محمود هزاع الخزرجي25409
12االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عبداللطيف صالح الطيف عطيش25410
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزينه حميد احميد علي العجيلي25411
13الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء ناظم نقي توفيق البياتي25413
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراياد محمد عبد درويش العزاوي25414
20الدجيلاالداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء خضير عباس خليل الخزرجي25416
25الدوركلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عبدالرزاق كامل مجيد الدوري25417
25االسحاقيالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد جميل حمد مخيف اعذيه25418
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان غازي محمد هزاع البياتي25419
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرزهير ابراهيم غضبان شكر -25420
30الدجيلكلية العلوم االسالمية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله هاشم محمد عباس المشايخي25421
21تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىفاطمه رمضان عبدالكريم وهيب الحميري25423
20الشرقاطالكلية التقنية الهندسية/الموصلهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمعروف عبدالغني احمد عصمان الجبوري25430
6االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء خلف حسين حمد اطعيمه25431
17قرى آمرليكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان ابراهيم جادر بياتي25435
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي فتاح علي خلف25436
25الطوزكلية التربية - كرميانعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبناز امين خضر عثمان عمر بلي25437
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25الدوركلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقحوان ثابت نعمان ياسين الدوري25438
13الدوراعداديةكاتب  ذكرصعب نجم عبدهللا خضر الدوري25440
15الدورالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل مجيد صالح قدوري الدوري25442
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراشرف محمد جايد علي الجميلي25443
15تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عدنان سعيد خضر الجبوري25444
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس طه محمود رحيم المزروعي25445
20سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر عبدالودود عبدالوهاب علي السامرائي25446
16الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىاكرام علي دهام لفته الفراجي25447
7الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىآسيل محمد حيدر بكتاش بكتاش25448
27ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرقاسم محمد مخلف محمد العجيلي25449
13الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس حميد كريم صالح البياتي25450
10بلدكلية تربية تاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى هالل داود سلمان البلداوي25451
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىهيفاء عواد محسن علي السالمي25453
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد مزهر خيرو بكر الخشماني25454
28ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرغيث سعيد صالح حبيب العباسي25455
25يثربكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فرحان عويد جراد العزاوي25456
11بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروسام محجوب حردان خليف القيسي25457
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد محمود خلف عطية الجبوري25459
16سامراءكلية التربية لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيد صالح ابراهيم محمد الدراجي25460
6بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى حسين علي محمد العزاوي25461
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة سالم جاسم مهدي الشمري25462
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا منصور جدوع عجيل الخشماني25463
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى سالم كجوان نصيف الكراعي25465
28االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصبري شمس حمدان سالمه طرفه25466
12الشرقاطالحدباء الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد سامي برجس درويش الجبوري25467
14الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خضر محمود علي الداودي25469
11الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حميد جاسم حمزة الخفاجي25472
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور صباح احمد عبد البازي25473
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين خضير عباس فاضل الزبيدي25474
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عادل كريم علي الخزرجي25476
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرقادر محمد طعمه مطر25477
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5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد محمد عبد الحسين كاظم الخزرجي25478
16سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان احمد عبداللطيف حمد25479
20بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر ذياب مناور داود الراشدي25480
4ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد ذنون يونس اسماعيل العلكاوي25481
20بلدكلية االمام الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام الدين رعد فليح حسن الحنظل25482
15الطوزالتربيه البدنيه و علوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى نجدت محمدعلي ساقي النجار25486
15بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلهيب مجيد طلب مخلف الحمداني25491
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصميم سالم حزام علي النويصر25493
19الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب احمد فرج لفته الجبوري25494
3تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرخالد سالم صالح صبحي الناصري25495
15الدجيلكلية التربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند جسام محمد علوان الخزرجي25497
12تكريتكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمهند نوري توفيق نجم الدوري25498
19االسحاقيالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء جاسم محمد مسرع اعذيه25499
20الدوركلية الهندسه الكهربائية كهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسالم حبيب سعيد حميد الدوري25500
15العلمكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كردي عواد جنعان العياده25501
14سامراءاعداديةكاتب  ذكربارق حسين عبدالرزاق حسين -25502
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىدوزن مهدي محسن احمد النجار25503
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعبد هللا حمد كريم محمد جراد25505
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرذوالفقار علي ابراهيم قولي 25508٠
30بيجياعداديةكاتب  ذكرحسين عواد محسن علي السالمي25510
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عارف سلمان يوسف البياتي25511
23الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور محمد عيسى جمعة الدليمي25512
25بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حسن مسلم عباس العبيدي25513
7بلد كلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير ابراهيم احمد محمود العزاوي25515
17بلداالدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكروالء حميد احمد محمد الرفيعي25516
3تكريتابتدائيةحرفي  ذكرفاروق عبد حميد رشيد الذيابي25517
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوزان بهجت علي محمد الشيخاني25519
15الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبا جمال سلمان هادي التميمي25521
20الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشيماء حسين تقي رضا دامرجي25522
20الضلوعيةكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح حمد عبدهللا حسين الجبوري25523
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرزياد طارق محمود احمد الطائي25524
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15تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح حميد عبيد نجم الدليمي25526
30سامراءالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق فايق حسين علي السامرائي25527
15الطوزكلية التربية االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فؤاد جهانكر عباس الكسنزاني25529
24الدجيلكلية الرافدين الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفرات مشعان حسين علي الخزرجي25531
16الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسين علي محمد خضير الخزرجي25532
7الطوزكلية القلم الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنازك موسى عزيز حسن البياتي25533
15بيجيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند اسماعيل محمد مخلف الحمداني25534
22الدوراعداديةكاتب  ذكرعبدالستار كرم احمد زهو الدوري25535
6الدجيلكلية تربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة اسماعيل نجم محمد الربيعي25538
30الدوراالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه محمد جاسم صالح السامرائي25539
18تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخالد جمال جاسم محمد الحديثي25541
26تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىختام محمد عبدهللا مطر العبيدي25542
12الشرقاطكلية الهندسة / بيئةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرانور عبدالستار جابر احمد الدليمي25543
14االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرسامر ملحم مصلح هندي المجمعي25544
22الشرقاطكلية المأمون الجامعةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىعذراء عبدالرزاق عليوي مانع الزيداوي25548
20سامراءالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانسام زاحم عبدهللا احمد العبيدي25549
23تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس علي خميس موسى اعذي25550
35الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء غالب جعفر عباس الخفاجي25552
11سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاديه حامد مهدي علي ادغير25553
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخضير عباس ابراهيم جرناس اعذيه25554
28الطوزالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان حسن علي ابراهيم البياتي25555
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عالء رزوق عباس السامرائي25556
15سامراءاالداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء عايد محمد مهدي العيساوي25558
14بلدالعلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر حمدان الطيف فياض الراشدي25559
7الدوراالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمدان سلطان سباكه علي الوهب25561
28بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب فاضل احمد حسين المزروعي25562
30الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجمال ابراهيم خليل عباس المشايخي25564
25سامراءالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء اسماعيل خليل حبيب العالوي25567
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمزهر رائد حازم عباس التكريتي25569
25تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه فؤاد اسماعيل ابراهيم القاسمي25571
23سامراءالعلوم التطبيقيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر نوري محمد جواد العاصي25573
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16الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين محمد أسماعيل أبراهيم المكدمي25574
35االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره عدنان محمد مطر اعذيه25575
15االسحاقياالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي جسام احمد مطلك المجمعي25576
30بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىالهام سعدي عبدالرزاق محمد الحدادي25577
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عماد حميدي محمد الحسني25581
30االسحاقيكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل محمود عطيه حمد شايع25584
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسدير عبدالكريم محسن صالح -25585
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان فتاح خلف محمد البوعباس25586
31الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاط رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح عيسى ابراهيم الجبوري25587
15تكريتالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمر نزال خلف حسين العزاوي25588
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكراركان كريم جربوع ذياب غضيب25589
18الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم صديق عمر محمد شيخان25590
16سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنمير بكر احمد عبد هللا /25591
40الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل ابراهيم احمد محمد العزي25593
25الدجيلاداره واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسالم حروش عباس خلف الخزرجي25594
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىانتصار عبدالكريم مهدي صالح البو عباس25595
6الدورالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضرغام مجيد صالح قدوري الدوري25596
20تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسلوان خيرو ياسين حسين الطائي25597
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعدون رافع زغير هندي .25598
29الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضوية محمد سرحان حميد الحمداني25599
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراسماعيل شجاع طعمه مطر البياتي25600
30الدوراعداديةكاتب  ذكرطه عماد مجيد طه الدوري25601
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىاكرام جبار احمد كهف التميمي25603
6الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد حسن البياتي25604
31سامراءالتربيةاخرىماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور سعود وسمي عباس السامرائي25605
18سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفق محمد خليل ابراهيم /25606
21الدجيلاالمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي ابراهيم خليل عباس المشايخي25608
22ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان صالح عزاوي حمدان الفراجي25609
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالقادر حميد رزوقي الدوري25610
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن محمد حسين علي اطعيمه25611
15تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رياض عطيه عبدالرزاق القاسمي25612
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20الدجيلاالدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان قحطان عدنان هادي الحياني25616
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىازهار عصام حميد حسن االسودي25618
12سامراءكلية االمام االعظم الجامعة/ سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها زاحم احمد وادي البومهدي25620
15تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود عواد علي سالم العيساوي25621
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعطيه جزاع محمد خلف لويزي25622
28الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاجر جاسم فاضل عباس المكدمي25624
34الدجيلاالاداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة رياض كاظم عبد الحميد الخزرجي25625
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير مصحب سالم احمد المزروعي25626
19تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا فارس خلف نوفان العزاوي25628
20الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء علي سمين حسن البياتي25629
16قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عدنان ابراهيم جادر بياتي25631
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار رياض عطية عبدالرزاق القاسمي25633
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصدام حسين خزعل عيسى الجبوري25634
35الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن فرحان جاسم .25635
13بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر علي عيسى ترك القيسي25636
13الدجيلتربيه بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران ضياء علي حسين الحياني25637
21بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف نزال هوسي عصمي الجنابي25638
15العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسامه ابراهيم عاشور عاشور عاشور25639
22الضلوعيةكليه االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيا خالد رشيد خليل البوعلي25644
13تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرفل عمر صالح حمزه الدوري25645
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي عبد العزيز هاشم ياسين العباسي25646
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىاسماء عبد هللا علوان دفش الدليمي25647
25الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناسك مهدي غريب عباس الزنكني25648
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده عبد هللا هزاع حمدي البياتي25649
25تكريتكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور علي صابر عبدالعزيز الرفاعي25650
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عواد محسن علي السالمي25651
17الطوزتربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد خماس علي ابراهيم البياتي25654
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرهيثم اياد عبد مهدي السلم25655
30الطوزاعداديةكاتب  ذكرحيدر صالح زين العابدين محمد بياتي25657
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسمير حميد جاسم احمد البوعباد25658
40الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهايه محمد اسماعيل دخيل الجبوري25660
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7سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد جاسم اسماعيل صالح النيساني25661
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنوري نايف ظاهر حمد الجبوري25662
21يثربكلية الزراعةاقتصادماجستيرمهندس زراعي  ذكرعلي احمد متعب محمود الحشماوي25663
30تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرقصي وليد صالح عبداللطيف الدوري25664
15الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه اوس احمد حمزه الخزرجي25665
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشروق صباح حمادي علي القاسمي25668
21الشرقاطكلية التربية االساسية /شرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى علي عواد عمر الجميلي25669
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهارون رشيد موسى عباس25670
23الدجيلكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء اوس احمد حمزة الخزرجي25671
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصالح محمد حواس حسن الجبوي25672
27الطوزادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي محمود عبدهللا خرمانلوا25673
25الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس محمد هاشم محمد البرزنجي25674
24الدجيلكلية التربية للعلوم  االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور احمد عويد حسن الحشماوي25675
8بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعماد حماد محمد حماد الشمري25677
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىميس عادل وطبان حماد الطائي25682
16بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسر عالء احمد محمد نجيب التكريتي25684
12الضلوعيةاالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنبأ مظهر فاضل زيدان الجواري25685
26ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمينا منصور جعفر ابراهيم التكريتي25686
18بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره خميس محمود عباس الجنابي25688
17الدجيلالتربية ابن الهيثمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركامل فاضل علي فدعم الخزرجي25689
6الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب مزهر زيد عبدالوهاب الجنابي25690
11سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير جبار مهدي صالح البونيسان25691
14بيجياعداديةكاتب  ذكرعثمان ارشد عمر عبدالعزيز الناصري25694
21ديوان المديريةكلية العلوم السياسية بكالوريوسمعاون باحث  أنثىمروه اركان غالب عبدالوهاب الصميدعي25695
32الطوزاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرهام تحسين محسن غزائي الداوودي25697
17الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزكي علي ناجي حميد البياتي25698
17سامراءكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريا مجيد عطيه علي العزاوي25700
13الطوزعلوم الحاسوب وارياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي اكبر احمد زينل البياتي25703
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرامجد محمد شهاب احمد القيسي25705
19الدجيلكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حسن احمد فاضل التميمي25706
8الدجيلالتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم حروش عباس خلف الخزرجي25707
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8تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب خالد احمد برتو المشهداني25709
30سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى مجيد فاضل مصطفى العباسي25710
7الطوزالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاسراء عبدهللا علي ابراهيم البياتي25711
16الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد سعد فيصل عبد الدوري25712
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة حسن حمد محمود العباسي25714
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعالء محي لطيف عبد هللا البوأسود25715
5تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره مانع ابراهيم محمد الصميدعي25716
16الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي حسين صالح الجبوري25717
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك وليد صالح عبداللطيف الدوري25718
15سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي حسين خضير الفخرجي25720
24الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف محمود مهدي صالح الدوري25722
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالحليم صالح خلف صالح الدراجي25723
20الدجيلالتربيهحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل محمد دحام مرهون الخفاجي25724
6االسحاقياالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجميله معيوف محمد حاوي شايع25726
15الضلوعيةتربيه للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه جاسم محمد حسين الدليمي25729
25سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه نزار خلف جاسم السامرائي25733
19سامراءكلية الزراعةاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ناجي عجاج عبدهللا السامرائي25734
15االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه حامد اسماعيل نصيف /25735
6الطوزكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد محمد ابراهيم زين العابدين بابا25737
6العلماالداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن محمد احمد عبد العزاوي25739
12تكريتكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىداليا محمد طعمه عبدالرزاق التكريتي25740
19االسحاقي كلية التربية تكريتارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي رشيد مضحي جاسم المجمعي25741
17بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد ثلج محمد الجبوري25742
33تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء شاكر محمود ارحيم الدوري25743
6االسحاقيالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضر حسن علي حسن شايع25744
30بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرخالد فاضل حميد عباس ازباله25745
25العلمالتربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس صالح حسين عبدهللا الجبوري25749
10تكريتالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىايالف اياد غانم شعبان التكريتي25750
11بيجياعداديةكاتب  ذكرهمند محمد رشيد مهدي الغالبي25751
35سامراءكلية األمام األعظم الجامعة / سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد جاسم كامل محمود الدراجي25752
11الطوزكلية أصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن صادق جعفر الجواري25753
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27بيجياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانيه رجب مهدي هالل التكريتي25756
15بلدالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس مزهر محمود جميل الراشدي25758
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض حسين غضبان محمد الجبوري25764
15الدورالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مثنى ابراهيم عبدهللا الدوري25765
20سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيد مجيد حامد محمود الدراجي25766
15بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرناظم محمد صبار عنيزان الحمداني25767
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مجيد امين محمود الدوري25769
15الشرقاطالتربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبدالعزيز سالم علي الجميلي25771
25الضلوعيةتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفؤاد شياع احمد يونس الجنابي25772
25الطوزاألدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح كريم شراد حبش البياتي25775
15سامراءكلية المنصور الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىنورا نوري رشيد جميل البومهدي25776
13الطوزتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب محسن حق ويردي علي البياتي25778
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم محمد عبدالرزاق محمد الدليمي25779
18الدوركلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىأسماء وداد فيصل عبدالكريم الطعمة25780
28الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرماهر حميدي غدير داود الجميلي25782
30يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان عبد الخالق فياض حسين الحشماوي25784
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرشا حميد عبد االمير مهدي اليوجد25787
11الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد ارجمان حميد علي البياتي25788
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىليلى فاضل احمد محمد الموسوي25789
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى مزاحم ماهر حياوي التكريتي25795
20سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد صباح حسن علي السامرائي25796
7قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين احمد داود حسن المولى25797
8الطوزكلية بغداد للعلوم االقتصادية حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد جعفر محمد ولي دامرجي25798
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء نجيب احمد ضويف الهاشمي25799
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىهدى محمود عباس دليمي العباسي25800
18الدوركلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد قاسم خليل ابراهيم الدوري25802
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال نجم عبدهللا حمزه الدوري25806
10تكريتكلية التربية /ابن الهيثم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى تحسين شاكر ناصر الجبوري25808
13الطوزالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء يوسف محمد احمد البياتي25810
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء مثنى حمدي توفيق الثويني25813
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرسل لطوف علوان لطيف العالوي25816
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25الطوزاعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبداالمير عريان حسن .25817
14قرى آمرليحاسوبدبلومكاتب  ذكرياسين رفعت سلمان داود البياتي25818
17بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء مجحم عجاج فياض الجنابي25819
16الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر جعفر محمد ولي دامرجي25820
20الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرگول نجاة جهانكر عباس -25822
20بلدكلية التربية للبنات فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبد المجيد عبد الواحد مهدي الحدادي25823
23الطوز   كلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده حيدر صادق جعفر زهر25824
28بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء رياض سالم كاظم الجميلي25825
18الطوزالهندسة الدنيةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرجاسم محمد فاضل عباس البياتي25826
12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين صباح احمد شهاب الدوري25828
27الدورجامعة تكريت للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه اياد عبد محمد الدوري25829
15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد خالد سلطان حسين الحدادي25833
30الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد خلف حمود الجبوري25834
7الطوزكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىزينه حسام الدين هادي محمد البياتي25840
16الدوركلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىإيناس وداد فيصل عبدالكريم الطعمه25841
13بلدكلية التربية ابن اليثم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حسين علي المجمعي25844
15بلدالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فوزي لفته صالح االسودي25847
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر مدحت عيسى فرحان الجميلي25848
16االسحاقيالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد لفته معروف لفته الجنابي25850
12االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه خميس علي حسن شايع25852
26الطوزكلية أصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام كاظم محمود قنبر كاالي25853
10سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالهادي رميض حسين السامرائي25855
25ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر طايس سعيد عبدالجبار القاضي25860
30سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى عصام نوري عبدالرزاق السامرائي25861
20بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوديان عباس حسن هادي بلداوي25863
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيوا نصرالدين جبار عمر الداودي25864
16بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسن عباس حسن رحمة هللا الحسيني25865
22بلدعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عبد الواحد خليفه غريب العبيدي25868
2سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالجبار نوري خلف عبد الجعب25869
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم حسين زيدان خلف االحبابي25874
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى عصام حسين علي .25875
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20الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسلمى انور زين العابدين حسين ترزيلو25876
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكراحمد طاهر جوهر تقي الداودي25877
10الطوزاألدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرواثق محمد محمود احمد البياتي25879
26بلدكلية االمام الجامعه إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىذكرى مهدي محمد صالح الحسيني25882
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا اسماعيل سالم عبدهللا الجبوري25885
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرنورالدين علي محمد علوان المكدمي25888
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىمريم نوري خلف عبد الجعب25889
25قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنور عباس رضا احمد البياتي25890
11تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىدنيا فراس وطبان مذود الطائي25891
28بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرشالل جاسم محمد طالل الرفيعي25892
20االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيس ياسين محمود كاظم اعذيه25893
15سامراءالتربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر ستار حميد حمد الدراجي25894
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالحليم علي بنيان كحيط الجبوري25895
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف شريف جاسم عيسى العبيدي25897
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمعن عيدان عبد احمد /25898
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى عثمان خورشيد احمد البياتي25899
25الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىسناء جاسم كريم سعدون داودي25901
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي فرحان عبد العجيلي25902
15تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرخليل علي نجم عبدهللا المحمدي25903
23الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرروكان صالح محمد خضر الجبوري25905
13بلدالتربية للعلوم الصرفه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء نصيف محمد محمود العزاوي25906
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرهاشم شامل خضير عبد هللا العيساوي25907
30بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الباسط روكان عبد رشيد العزاوي25910
5بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء صالح حسن زيدان االحبابي25911
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرساجد عزيز سلمان جواد الطائي25917
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمثنى يحيى موسى شهباز البياتي25918
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسين قاسم جاسم جمعه بكتش25919
2بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعطيه مطلك فرحان عطيه الجبوري25920
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىديمن عزيز احمد حسن شيخان25921
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سمير غيدان فاضل المولى25922
25الضلوعيةكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد متعب عبدون حمد الجبوري25923
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16االسحاقيالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي خليل ابراهيم خاطر المجمعي25924
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالقادر توفيق خضير عباس الدوري25926
8الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىشروق جادر مروس فزع النايل25927
13االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموسى محجوب خلف مسير اطعيمه25928
30الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماجده مجيد سليم امين ترزيلو25929
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىمريم متعب وحش حمير الشمري25930
20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم محمد زوبع محمود البياتي25932
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصافي فيصل محمد احمد العاني25933
15بلداعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن شوكت مزهر احمد العزاوي25934
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي حسن علي صالح النعيمي25936
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمشتاق يحيى محمود عواد الحمداني25937
3الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكركرار علي اكرم كوثر معروف25938
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىرويده فايق علي فياض الجبوري25939
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسام عيدان حسن محمد البياتي25940
15الدورثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد زكي عبدهللا ابراهيم الدوري25941
11الطوزالتربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاميره صالح قادر عبدهللا البياتي25942
15االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم طاهر طارق محمد المجمعي25943
11بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد مطلك فرحان عطيه الجبوري25944
15بيجيكلية العلوم والحاسوبحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى جاسم حماده صالح الجبوري25945
17سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمصطفى شامل علي حسين الدراجي25947
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس علي نجم عبدهللا المحمدي25948
6تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن خليل علي فرحان العجيلي25949
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى عدنان عمران كاظم داقوقي25950
6الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرعمار ياسر قادر رشيد البياتي25951
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر احمد محمد طه الجبوري25952
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىمانيه عبدالرزاق عزام ترك القيسي25953
15االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهله اكرم عطيه مصلح المجمعي25955
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكركريم حسن جامل ثالج العبيدي25956
11الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه عامر حمدان حسن البياتي25957
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىهند عالء صالح حسين البو مهدي25961
31الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن ياسين حبيب الجبوري25963
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28سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيونان يونس جاسم سلمان السامرائي25964
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرواقد حمادي جاسم محمود البومهدي25965
25الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىكلسين عبد عزيز قنبر البياتي25966
30سامراءكلية االمام االعظم الجامعة / قسم الفقه و اصوله إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء عبدالوهاب حسين مصطفى السامرائي25967
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكردحام سلمان احمد عبد هللا الطربولي25968
12الشرقاطكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمود فاضل روضان الجبوري25970
10بلداعداديةكاتب  أنثىهديل نزار توفيق مجيد الربيعي25971
24قرى آمرليالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهله خضير عباس علي البياتي25972
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرفهد طه ياسين خضر الدوري25973
15بيجيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه غسان يونس عيسى التكريتي25974
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرازاد حسين ولي سعدون -25977
23تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسمير روكان احمد زين العابدين البياتي25979
25الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشوان راشد لطيف عطية العبيدي25980
17الدجيلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم حسين مسلم داوود الخزرجي25982
19الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام احمد صالح حمدان الفراجي25983
15الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراراز فهاد جواد محمد الداودي25984
27تكريتالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل مدين محمد احمد الجواري25985
20الشرقاطاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي طه رشيد محمد الجبوري25987
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عارف عبدهللا محمد الجبوري25988
30الدراسة الكرديةكليه  التربيه  للعلوم االنسانيه لغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء احمد علي صالح دلوي25989
15الطوز تربية حويجهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف يوسف مطر عبدهللا الكيجي25990
20الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالوهاب جاسم محمد حماد الشمري25991
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرسمي مجيد حسين علي اتسات25993
30الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناطق محمد احمد حسين الخزرجي25994
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد ناظم رشيد خليل البياتي25995
21بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد لفته عبد االمير صالح الربيعي25997
11بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد رعد احمد عبدهللا الجبوري25998
8تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا وليد خالد سالم المدني26001
10االسحاقيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميراس قاسم عبدالرحمن محمود اعذيه26002
6الضلوعيةاالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاساور جاسم حمود طلمس الفراجي26003
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد سعيد دخيل عاني الجبوري26004
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15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبلسم يوكسل احمد وهاب اغا26005
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشهزنان مناضل عبد الرزاق عبد الوهاب المحسن26007
11يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأثار عطاهللا علي سبتي التميمي26008
33بلد كلية االمام االعظم إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىامال ماجد خليل علوان الموسوي26009
17الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىڤيان شاكر احمد محمد -26010
22سامراءاالداب علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث ابراهيم احمد خليف العيساوي26012
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنزار عبدالستار فاضل مطلك الجبوري26015
18قرى آمرليكليه التربيه االساسيه /الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد خلف عبدهللا البياتي26019
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرايسر محمد علي حسين العيساوي26021
9الطوزكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عزيز احمد خلف *26022
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىمنال جمعه عطيه فرج الجبوري26024
25تكريتادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين عبدالمجيد سليمان ابراهيم الناصري26025
20تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد يونس خلف صالح النعيمي26027
25بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفى عالء عبود طه الطائي26029
20العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسميه طه خلف محمود الجبوري26030
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراركان محرف شالل حبيب السامرائي26031
13العلمالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروالء حسين سالم حسين العزاوي26032
8الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكركيالن سعد رميض عليوي الجبوري26035
13الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد جمعه احمد جمعه البياتي26036
20تكريتادارة واقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسام حلو حمد ظفير الدليمي26037
12الطوزكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عدنان محمد علي البياتي26038
15العلماعداديةكاتب  أنثىرغد مجيد حمد عمر الجبوري26039
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس عامر هاشم حسين الحبابي26041
22سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى علي حسن جاسم البستاني26043
16العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى واثق فتحي حيدر الدوري26044
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرباسم حمد جادهللا صالح السبعاوي26045
25الشرقاطالتربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ذياب محمد محمود الجميلي26047
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حميد عون ابراهيم الربيعي26049
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل كامل خلف خضر الدليمي26050
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه صبار سعيد عبدهللا البوعباد26051
25الشرقاطكليةى التربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد سلطان البيج خالد الجبوري26053
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35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىراقية احمد نجم عبد هللا الشاهري26054
15تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنغم غالب عمر محمد النوسة26055
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حسن عبيد احمد الحسين26058
15تكريتالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ثامر يونس احمد المخلبي26061
7بلدكلية التربية كيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير نصيف جاسم محمد الرفيعي26062
19الدجيلكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد العزيز مؤيد عبد العزيز يوسف العبيدي26065
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر رعد عبدهللا حسن السامرائي26066
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكركنعان سمين حسين نجم البياتي26067
22بيجياعداديةكاتب  أنثىزهيه ابراهيم علي فياض الجبوري26068
20يثربكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام عطاهللا علي سبتي التميمي26069
16الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خالد حسين مندال الجبوري26070
15بلدالهندسه هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكركرار عماد نايف احمد الفراجي26071
9الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان حسين حسون خلف الجبوري26073
23الشرقاطكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنداء وسمي شهاب حميد الجميلي26075
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد التواب علي صالح مجذاب الجبوري26076
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىژيان شاكر احمد محمد -26082
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسام احمد علي معيوف الجبوري26083
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح فتحي هندي عبدهللا الجبوري26084
23الضلوعيةالتربيه البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد حميد خليل الجبوري26085
15الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح محمد صالح حسين البياتي26086
24الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافنان ناظم عبدالخالق رشيد بيرقدار26087
35تكريتكلية التربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحصه محمود عداد عطيه الجذله26089
11قرى آمرليكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد فؤاد قادر ذياب البياتي26090
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر مهدي محمود منصور النعيمي26091
16سامراءالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل محمود الطيف محمود البو مهدي26092
17الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء هادي عباس حسين الخزرجي26094
32تكريتكلية العلوم اإلسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا دحام حسن سلمان الماشطي26095
25الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار احمد ابراهيم نجم الحمداني26096
25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكررياض محمود محمد جداع اعذيه26097
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقصي عبد مصطفى جار الجبوري26099
15تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرماهر نزهان عبد نومان الدليمي26100
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3ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد عداون محمود مزعل العجيلي26101
20الضلوعيةالتربية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسعد سامي علي حسين الفراجي26103
22سامراء  كلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين ياسين محمود حسن العباسي26104
10بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد االمير سعد هللا عبد االمير فاضل الربيعي26108
6االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلف علي حسين محمود المجمعي26110
15الطوزكلية التربية للعوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عدنان محمد علي البياتي26111
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد قاسم حسن عبدالرحمن السامرائي26112
20الدوركلية التربية/ابن الهيثمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمالك خوين فزع مجيد الهيازعي26113
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيان خليل عبدهللا منصور26115
13الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمود عدنان انور خورشيد العبيدي26116
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد بدران صالح مطر البياتي26117
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىازهار خير هللا عبد هللا داود التكريتي26118
11الطوزكلية تربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد ابراهيم قدوري البياتي26120
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى ثامر فاضل حميد الدوري26122
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمد سالم حسن علول الخزرجي26123
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي احمد عيسى جاسم الجبوري26124
30الدجيلمدينة العلم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد سعد حمود حسن المكدمي26129
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايشان اصغر حميد ابراهيم زناو26131
17االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم علي صالح مبارك غضيب26135
19الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرهم محمد رشيد فالمز زندي26136
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه فاضل طبار جواد المرسومي26137
1الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالناصر علي صالح مجذاب الجبوري26139
25الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة محمود شكري محمود الدوري26140
6الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرزياد عوض عبدهللا خضر الدوري26141
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشيروان محمد مطلك صالح الجبوري26142
4الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعماد طارق قادر حسن البياتي26143
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىهاجر عبدهللا محمد صالح الجبوري26144
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكريعكوب محمد يعكوب محجوب القيسي26145
11االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد طاهر طارق محمد المجمعي26146
8قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره محمد احمد حسين الطائي26147
22الدجيلالعلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كفاح مهدي ابراهيم العكاب26148
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25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىداليا رياض طايس سلمان الخشماني26149
20الشرقاطالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء جمعه خلف حمود الجبوري26150
10الضلوعيةالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم علي صالح ريحان االسودي26152
30بيجياعداديةكاتب  ذكرحسين حمد حسين علي القيسي26153
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعالء محمود فرحان علي الجبوري26154
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررمزي قاسم محمد حيدر -26156
15سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبدالباسط زكريا محمدتوفيق الخطيب26158
7الضلوعيةكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس محمود حماده صالح الجبوري26159
22تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرطالل زيد حاجم ندى الشمري26160
22الضلوعيةكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىحنين حسن جادر خلف الجبوري26161
30الدجيلاالداب إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف حسين علوان سلمان المفرجي26162
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا رشا عطية عسكر الطائي26163
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعاد ابراهيم محمد ياسين الجعفري26164
5تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرحسين علي جوبان يوسف الخشماني26165
25تكريتكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى عقيل فيصل فرحان الفرحان26166
10تكريتاالثارتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغالب مطلق سلمان عذبان العيساوي26167
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقاسم جالل نجم عبدهللا العبيدي26168
20سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد هذال محمد علو البدري26169
30بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىذكرى ماجد محمد عبد هللا الربيعي26170
17الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسين علي كمال مهدي العبيدي26171
21الطوزكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شدهان كريم حسين الحيالي26177
23الشرقاطكلية األدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعدنان احمد مجيد موسى الجبوري26178
10الدورالتربية قسم التاريخاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خليفه زعالن غضبان الدهلكي26180
17العلمكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عبدهللا سلمان علي الجبوري26181
27االسحاقيالتربية االساسية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حسين علي ربيع الرفيعي26182
25الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحميد مربد مجيد علي الجبوري26183
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد العزيز حسين خليفه حطاب الجبوري26184
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبد احمد رجب الجنابي26185
19تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبدالحميد سليمان ابراهيم الناصري26186
30تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عكله شوكت مجبل الدوري26188
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعدنان فرحان شرقي حمد اللهيبي26190
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22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر طلب محمد عبد الجبوري26195
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحسن فاضل ابراهيم طه الجبوري26197
17الطوزكلية الهندسة/هندسة العمارةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىتركان فضولي خليل ابراهيم البياتي26198
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمار عادل شعالن احمد الجبوري26199
16الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد محمود شكر البياتي26200
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىازهار ربيع حسين علي الحديثي26201
10االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض جمال طالب حمادي القيسي26202
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث حسن حديس جاسم الجميلي26203
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس غانم عنبر مسرع اعذيه26205
16سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد عايد حسن صالح الربيعي26207
21سامراءالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد خلف عائد زغير النيساني26208
21االسحاقيكلية التربية يناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشمسه غرمان علي ويس اغضيب26209
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمروان رياض طايس سلمان الخشماني26210
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرشا سالم يونس شبيب النيساني26211
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىسرور وليد صالح حسون العباسي26212
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرحسين خليل ضيف شمر الجبوري26213
24الطوزكليته تربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس مجبل صالح احمد البياتي26217
27الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد عبدهللا محمد رشيد الجبوري26218
40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حميد جاسم حسن السامرائي26219
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفرج علي رشيد حسين البياتي26221
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمود عبد عباس جاعد البياتي26223
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرمنذر سعيد خلف صالح العجيلي26224
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء محمد داود سلمان اللهيبي26226
16الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالية حسن علي حسين السراجي26228
23بلدكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىريهام احمد حسين علوش العزاوي26229
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرنورس بشير عداي خالد الرملي26231
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىريم غانم فرحان الطيف السامرائي26232
8الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمود كسرى جاسم البياتي26233
8االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالرحمن احمد جاسم حسن شايع26236
21بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعمر احمد عبدهللا احمد الجبوري26238
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشامل شريف اسماعيل خلف الرملي26239
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17بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود محمد صالح حسين الجبوري26242
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرثابت احمد حسن علي الحبابي26243
17الطوزاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمود سلمان حسن البياتي26244
12يثرباالداب اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنجاح غازي محمد مهدي المزروعي26245
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحسان محمد احمد عبد الجبوري26246
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحاتم صالح شهباز سلمان نجارلو26248
20بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى علي اصغر صباح دروش الشامي26249
15الطوزكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشنو سعيد سمين امين كيل26251
20الضلوعيةكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح ابراهيم محمود عمير الفراجي26252
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد زيدان خلف جبر العبيدي26255
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخالد لبيب خالد خلف القيسي26257
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد جاسم محمد محي البوعباس26258
17بيجيكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزبيده خلف ابراهيم مهدي القيسي26259
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخليل ابراهيم الطيف خليل الجبوري26260
7الشرقاطالكلية التقنية كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي محمد احمد نجم الجبوري26262
29الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنور ثائر كليب مطلك الحيدري26263
16الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد حميد علي بشير الخزرجي26265
7يثربكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم داود سالم عبد االحبابي26267
15قرى آمرليفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىكوناي فخرالدين نوري بكر البياتي26268
16الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان خالد محيميد زويد اللهيبي26270
25بيجيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمهند ناجي نواف جراد الدليمي26271
17يثربالكلية التقنية الزراعية / الموصل اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعباس شاكر حامد نايل الخزرجي26272
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي خليل ابراهيم ميزر اطعيمه26274
14يثربتربية ابن الهيثم للعوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى كريم صبار علوان العزاوي26275
21سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان فاضل صالح محمد النيساني26276
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج ابراهيم صالح حمودي التكريتي26278
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروسيم ربيع نايف موسى الجبوري26279
13الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود كسرى جاسم البياتي26280
30يثربكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان زيد عبد خضير المزروعي26281
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي حسين شهاب البياتي26282
29سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالخالق محمد حسن محمد26283
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40تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعاليه ليث ياسين نجم التكريتي26284
20بلدكلية تربية ابن الهيثم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدون عبد الكريم ارحيم علي التميمي26285
7العلمالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء قحطان حمادة خلف الجبوري26287
21االسحاقيكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعادل حسين دلف اسعد المجمعي26288
11االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي عامر عبدهللا عباس الجنابي26289
25يثربكلية علوم الحاسوب حاسوبماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمزه حميد جاسم خلف الحبابي26290
12سامراءاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميالك ابراهيم فهد خليفة االسودي26292
15الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص علي جاسم محمد الجبوري26293
16تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا عصام شاكر عبدهللا التكريتي26295
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخيرهللا عادل شعالن احمد الجبوري26296
25بلدالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حامد صالح مهدي القيسي26297
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعالء عبود غزال طلب القيسي26298
9تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد بدر حسن محمود الثويني26299
15الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين ابراهيم حسين احمد البياتي26301
25بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى محمد حسين علي الحمداني26304
25تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده عامر امير حمودي التكريتي26305
7بيجيكلية الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي ضياء سامي عبد الجنابي26307
15يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرلؤي داود سالم عبد االحبابي26308
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرحاب طلب حسين خلف الجبوري26310
11االسحاقيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس غانم عنبر مسرع اعذيه26312
24سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد اسعد شاكر حميدي القمي26315
20ديوان المديريةكلية األدارة واألقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرفراس غازي مطر أحمد العيساوي26316
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده حبيب عبد خضر الجبوري26317
29قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس فاضل فرحان جاسم المولى26319
22بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام سمير خلف ياسين الحبابي26323
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرفؤاد نظير خزعل غزال العبيدي26325
20الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزة ابراهيم مجيد زبط الخزرجي26326
15الطوزابتدائيةحرفي  أنثىخوله حمد كريم يحيى البياتي26327
18بلدالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده غازي نصيف جاسم الحنظل26328
22بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب قيس علي درويش العشاري26329
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي فاضل مهدي مبارك البياتي26330
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15الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء محمد جميل جليل البياتي26331
15تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى بهجت عايد يوسف البزوني26332
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد ناهي زين العابدين رضا البياتي26333
32الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد عباوي سليمان البياتي26334
11الطوزالتربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر قاسم كريم محمد البياتي26336
17تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد علي عياش سلمان النقيب26337
19يثربالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر كريم صبار علوان العزاوي26340
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسعديه خلف محمد احمد السبعاوي26341
21الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح جواد كاظم البابلي26342
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر حامد حسن علي العاني26344
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء نافع رمضان ياس الحمداني26345
20الشرقاطالتربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام احمد عزيز حسين الجبوري26347
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا محمد تايه غثوان الجبوري26350
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشمسه خلف محمد حسن الجبوري26352
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكردحام عباس حسن ولي .26354
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسين سعيد مجيد حميد العزاوي26355
18بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى ثابت نعمان جاسم الناصري26356
16الدور كلية االداب بكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرفضل الرحمن سعيد هادي عبدالرحمن السامرائي26358
12بيجياعداديةكاتب  ذكرزيد خلف جاسم محمد الجبوري26361
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا حسن خلف الجبوري26362
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرابراهيم فهد ظاهر حمد الجبوري26363
15بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس حمدي عبدهللا عباس الجنابي26364
30العلمرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان خلف علي عبدهللا الجيوري26365
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكروقاص سعدي نجم عبدهللا التكريتي26366
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه جليل برهان محمود -26368
21بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود جياد رحيم احمد الصعبي26369
8بلدالتربيه للعلوم الصرفه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء فارس محمد عبد االمير الحداد26373
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصقر علي خلف صالح الدلي26375
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهذال محمد خاير حمد الجبوري26377
28االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى محمد عبدهللا حسين الطائي26378
19بيجيكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد شاكر محمود محمد الجنابي26379
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30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرباب محمد عباس كاظم الحيدري26380
8بلدكلية االاداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن علي خليفه الخزرجي26382
12يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن حميد جاسم خلف الحبابي26388
10الضلوعيةكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبدهللا بلوز حمد الخزرجي26389
7الطوزاعداديةكاتب  ذكرزكريا هيثم مجول جمعه البياتي26390
13سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصائب زاحم عباس علوان النيساني26392
6االسحاقيكليةالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر نافع حسين داود طرفه26393
25ديوان المديريةكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي محمد علي حسين الفراجي26394
35تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاية ليث خيرو جاسم التكريتي26395
25سامراءكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عامر ذياب علي العزاوي26396
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىرغد عبدالعزيز مرهج عزيز البياتي26397
20الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم قاسم سلمان صابر الخزرجي26398
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسماعيل علي حسين درويش الجبوري26402
15العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشجان محمد خلف محمد الجبوري26403
25االسحاقيكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق محمد سعدون اطعيمه26404
40تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره عامر صادق عبدالرزاق العاني26405
11بلدكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حميد جاسم محمد العبيدي26406
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق عدنان نجم عبدهللا التكريتي26409
11ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرماجد حميد بدر عبد البدري26411
15الضلوعيةكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عويد خلف حماش المفرجي26413
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا عباس محمد رشيد العباسي26415
13الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبدالكريم طعمه محمد البياتي26416
15الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري26418
25الدجيلالتربية االساسية اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيام نوري حمود عبد الحسين الكناني26420
11بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمراء ابراهيم احمد عواد الطائي26421
11بلدكليه تربيه بنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميره علي حسن علي العاني26423
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرياسر خليل ابراهيم جاسم البياتي26425
26الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس عبدهللا عبيد عطية الجبوري26426
30تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال رعد يعكوب محجوب القيسي26430
15تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس فاضل عباس خضير الخشماني26431
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء خالد محمد احمد الصميدعي26432
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14العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكراياد خلف علوان الطيف الجبوري26433
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبوتان برهان عبدهللا احمد الداودي26434
40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصباح سامي مرير سالم العيساوي26435
33بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود صعب جسام محمد االحبابي26437
10الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرامجد حميد حسن خلف الطائي26439
20ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىهيام حمدان علي علو العبيدي26440
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد جفال خلف حسين العزاوي26441
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره جليل برهان محمود -26442
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهاشم رفعت كريم احمد الداودي26443
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحمد حسن علي عبدهللا الجبوري26444
20بيجياعداديةكاتب  ذكرسعد فرحان صالح حمد الجبوري26445
23الدوركلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررفيق حامد فرحان عبار العبيدي26446
10بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم سعيد طويسان متعب الجنابي26448
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد خليل سمين عصاف البياتي26449
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء اياد حسين مصلح العبيدي26456
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالسالم كمال عبداللطيف الطائي26457
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبد الكريم حسن خلف سليمان الجبوري26458
10الضلوعية  كلية األدارة واألقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر عطا هندي ابراهيم الفراجي26459
22العلماداره وقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنغم خلف صالح كردي الجبوري26463
29بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفوان محمد دحام دغيش العيساوي26465
28الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة محمد جاسم علوان الجبوري26467
18الطوزكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىايمان عدنان خليل ابراهيم البياتي26469
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبود خلف محمد البوهادي26470
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىداليا حسين محسن ياس العاني26471
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاالء ياسين عطيه عبدالغني التكريتي26474
17سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرعبدالباسط محمد حسن محمد26475
2الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي رياض رحيم حمزه المسعودي26477
15سامراءكلية التربية /سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عذاب حمدي سالم البوبدري26479
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء كاظم جبر نحو البو مطر26481
30الشرقاطكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد صبح ازريج الدليمي26482
27العلماعداديةكاتب  ذكرسيف سفيان نايف بخيت الطائي26483
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15سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى احمد رزوقي خلف السامرائي26485
19العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس ماهر علي حسن الجبوري26486
7يثربكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخنساء احمد حسن علوان العزاوي26488
20الشرقاطالهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمهيب انور احمد فاضل الجبوري26489
23الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء بشير حميد خليل الجبوري26490
30بلداعداديةكاتب  ذكرفاضل محمد حسن حمود الرفيعي26491
11الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور اميد صبحي شاكر الموسوي26494
16بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل نبيل شامل سعيد الحديثي26495
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند علي محمد خلف الجبوري26498
11تكريتاعداديةكاتب  ذكرعيسى عمار عيسى محمد الدوري26501
14تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جميل عطية صلفيج الشمري26502
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف يونس رزج غثيث التكريتي26503
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكراحمد عايد احمد حميد المكدمي26506
35بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر رياض محمد رشيد الحديثي26510
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد ارحيم عبد نومان الدليمي26511
20تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى طه احمد حسين الدوري26512
15االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى ساهي مسرهد احمد المجمعي26514
12الضلوعيةكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء حسين حمد صالح الجبوري26515
18تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق اسماعيل طه الطائي26517
20تكريتالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء عبد حسن سليمان الناصري26520
10العلمتربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهبه أسماعيل خليل عبد الجبوري26521
15تكريتكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند خالد عزيز سلطان العبيدي26522
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد عبيد علي جراد الجغيفي26526
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل احمد طه قدراني القاسمي26529
6بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمود ناظم عبدهللا محجوب القيسي26532
20العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاديبة عمر محمد مجيد الجبوري26533
8بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان كريم علي فياض الحمداني26535
40بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد ماجد محمد عبد هللا الربيعي26536
10العلمكلية التربية واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رعد عبد تركي القاسمي26537
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرخضر مطر عبد خلف الدليمي26538
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىفاطمه علي مصطفى علي الجبوري26540
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15سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرطارق سامي مرير سالم العيساوي26541
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد كريم كيطان عزيز اعذيه26542
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عبدهللا محيميد خلف الجبوري26543
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم احمد خليل ابراهيم الجبوري26544
34قرى آمرليكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف احمد لطيف جاسم البياتي26545
40سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزبيده رشاد وهيب فرج السامرائي26546
5الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىهناء صالح محمد رجب الصحن26548
22العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه محمد عبد صالح الجبوري26550
16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين مازن احمد عباس العمري26556
30تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاستبرق صبحي ضياف مرمي الدوري26557
14الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمرجان علي حسين علي الشمري26558
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل ابراهيم مجيد حميد البونيسان26559
15العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل روكان احمد عطيه العزاوي26560
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعدويه محمد عبدالرحمن محمد الدوري26562
10االسحاقيالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر طامي علي حسين شايع26563
39سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكلثوم طالب احمد نصيف العبيدي26564
22االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يوسف عبدهللا حسين شايع26565
23بلدالتربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر عباس يونس عبدالحسين الحرباوي26567
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان لطيف شريف علي الحمداني26569
27الدورقسم التاريخ تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عبدالسالم مصطفى ياسين عبدالعالي26570
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمالك حميد حسن عبد اسودي26571
12بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميس حامد رجب عيث القيسي26572
14الدجيلالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر عبد الرحيم فاضل عبيد الدجيلي26573
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىضحى احمد رزوقي خلف البدري26575
16العلمعلوم الحاسوب و الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد صالح الجبوري26576
25بيجيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرراشد احمد وحيش عكله الجبوري26577
15الطوزكلية العلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد كريم زين العابدين مهدي البياتي26578
31قرى آمرليكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء رعد مجول محمد البياتي26579
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام محمد مصطفى حمد البياتي26580
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامير عبداللطيف مطني حمود الجنابي26581
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشار عبد زيدان خلف العيساوي26583
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16بيجيكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأواب رأفت محمد رشيد عطار باشا26584
5بلدالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يوسف داود سلوم اوسات26586
25سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد سلمان زكي محمد الرحماني26588
15العلماعداديةكاتب  ذكرحمزه سليمان عبد تركي القاسمي26589
15تكريتكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج ناجي محمد خلف الدوري26590
28الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالرحمن حسين صالح حمود الجبوري26591
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرجنيد توفيق خلف ياسين السامرائي26592
25الدوراالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا ثامر رجب محمد الدوري26593
6االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركمال شحاذه علي الطيف اعطيش26594
29الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جوامير دولت يار احمد البياتي26596
17الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالقادر صبار نعمه جاسم األحبابي26598
22سامراءكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر زياد حسين علوان البومهدي26599
20قرى آمرليقانوندبلومكاتب  أنثىزهراء نجم الدين حسن اسماعيل البياتي26601
20بلدكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام سالم محيميد فيحان عذيه26604
25بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد فرحان محمد اسماعيل الجبوري26605
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرضمير لويس عجمي مصطفى العجيلي26606
40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء حازم محمد خلف الحمداني26608
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام رزوق مزبان علي الفراجي26610
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد رجب علي جاسم العبيدي26612
28العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىرفل حاتم محمد يوسف الحدادي26614
6الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عبدهللا مجيد ابراهيم الجبوري26615
13بيجيكلية التربية للغلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره جوهر برك مطر الفهداوي26616
25يثربكلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين هاشم حسين علي الحبابي26617
21سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمصطفى محمد حسين احمد الحديد26621
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء عباس احمد عبدهللا الجميلي26622
30الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخنساء علي حسين علي الدوري26623
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمد حسن حمود الرفيعي26625
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن جميل عطية صلفيج الشمري26626
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور علي حسين خضير الدوري26627
20الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىلمياء ابراهيم خليل فرج الجبوري26629
13تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي محمود خضر العجيلي26630
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33بلد كلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرقتيبه مظهر عباس عبد العزاوي26632
30تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنيفه حاتم حسين على الناصري26634
7سامراءاعداديةكاتب  أنثىريم سامي محمد حسين الكريم26635
30االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء حسين عبد حسين شايع26636
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسلطان نجاح محمد مخلف النمراوي26637
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرنورس حميد حسن خلف الطائي26638
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه جاسم محمد حسين الجبوري26639
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسام فوزي خضير عباس العباسي26640
17قرى آمرليهندسه تقنيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحسن ابراهيم حبش درويش الطائي26643
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالكريم شعيب عبدهللا العزاوي26644
26الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا صالح اسماعيل روضان الجبوري26645
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد عبد علي نجم الدليمي26647
12الطوزكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايمن حبيب احمد اسماعيل البياتي26648
28تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ساجد ردام سعود الشمري26649
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىانوار محمد علي صالح الجبوري26650
30تكريتكلية تربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه منذر عباس صالح الحمداني26651
7العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم حسين محمد سالم العزاوي26653
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد الواحد عزيز خورشيد العبيدي26654
24االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء حسين عبد حسين شايع26655
10العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىسوسن خلف ابراهيم غنام الجبوري26656
15سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عدنان مجيد حسن السامرائي26659
7الدوركلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث خالد يحيى محمود العباسي26660
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر فخري غافل محمد النيساني26662
32يثربكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراكثم حميد جاسم خلف الحبابي26663
36الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنت قاسم عبد الخالق رشيد بيرقدار26665
25بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان محمد زكي عمران جاسم الحيدري26666
1سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمصطفى ربيع مزهر حاتم السامرائي26667
22ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقتيبه حسن علوان لطيف العزاوي26668
17الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء بدر عواد علوان الشاماني26669
7العلماعداديةكاتب  أنثىريم هاشم بدو احمد السالمي26670
10الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسبهان احمد محمد جزاع المنديل26672



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

30تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشاير محمود عداد عطية الجذلة26673
15بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسمه رافع عمر ياسين الهاشمي26674
20الدجيلكلية اللغات لغة فرنسيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي هاني داود سليمان الشلدوغ26675
8بلدالتربية ابن رشد للعلوم االنسانية لغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن سحاب مطر خليفه الفراجي26676
11الدجيلكلية العلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرندوان عداي حسين محمد االحبابي26680
25بلداعداديةكاتب  ذكراحمد سعد سالم عباس الدراجي26681
23ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد سعيد صالح عبد الظفيري26683
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفوز كمال محمود محمد الطالبي26685
10تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عزت عباس يارم السامرائي26686
15سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وهيب علي محمود البو اسود26687
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخضير عطيه عبد حسن الجبوري26690
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرلؤي عبدهللا ابراهيم محمد الجافي26691
5سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى احمد جاسم محمد الخوجة26692
33سامراءعلوم - قسم علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء فاروق فؤاد عبد الحميد -26694
30يثربكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى ايوب حماده حميد الخزرجي26696
20سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسامه ايوب ياسين احمد العباسي26697
20الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرامير خلف عبدهللا علي الجغيفي26698
23سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ربيع مزهر حاتم السامرائي26700
21االسحاقيكلية التربية بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان يوسف عبدهللا حسين شايع26702
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشاهيناز جاسم اسماعيل سمين كوزه جي26705
13بلدالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء مضر فاضل ناجي الحرباوي26706
20العلمكلية التربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيفن خلف رفعات عبدهللا العزاوي26708
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث شاكر محمود خلف الجبوري26709
14بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب مزهر خليفه حمد القيسي26710
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبد الرحمن خزعل علي الجبوري26711
14العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبدهللا سلمان علي الجبوري26712
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرجواد شهاب احمد حنادة البو اسود26715
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي ابراهيم سعدون سلوم البوبدري26716
15تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىساره لؤي عبد الكريم مهدي الدوري26717
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكررائد عباس محجوب سلوم طرفه26718
25الدجيلكلية التربية االساسيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايهاب جواد كاظم حسون الدجيلي26719
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23يثربالزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرتبراس ماجد عباس حمد الحبابي26720
16سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىربى كمال محمود محمد الطالبي26721
26الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد صالح مريس محمد الجبوري26722
35تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبد االله سلمان محسن الصجري26723
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعتز احمد ابراهيم هودان السامرائي26724
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسامر سعد سليم سعود القيسي26726
20الشرقاطكليه ادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل محمد حبيب ابراهيم الجبوري26727
14الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب كريم زين العابدين مهدي البياتي26728
23يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود خالد حسن علي الحبابي26729
16تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس عبداللطيف حسين محمد العيساوي26730
25االسحاقيكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد مجهد بطاح فرحان الدليمي26731
5بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فزع خزعل عبد الحنظل26732
26الدورالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاطياف صباح خلف جاسم الدوري26734
25يثربجامعة االمام جعفر الصادق إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار فرحان معيوف اسماعيل السعدي26738
7تكريتالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حكمت علوان كريم الجبوري26739
24سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعود صالح احميد السامرائي26741
10االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد يوسف عبدهللا حسين شايع26745
11بلدكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء مهدي علي عباس الدراجي26746
15سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم فيصل غازي خلف السامرائي26747
10بلدكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد جميل احمد عطية الخزرجي26749
24سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروليد اكرم فاضل حسين البوعباد26750
31سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء صدام حسين علي الدوري26751
25يثربكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا برع ميرز محيميد الخزرجي26753
34الدوراالداب عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرهمام حازم عطا حميد الدوري26754
10يثربالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلوان غانم جاسم علوان العزاوي26755
35االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرونق حميد عبدهللا حسين يساري26756
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرحيدر محمد فاضل عباس السامرائي26757
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد عبدالرحمن حمود دهيمش السامرائي26759
10بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد فالح غيهب شباط الشمري26761
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمقداد حميد نجرس سلمان العيساوي26762
20الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير غانم علي احمد الجبوري26763
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5بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىشرين وهاب حسن حسين االركوازي26764
30الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىانسام حسن طعان مصطفى البياتي26765
10تكريتالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر فاروق شاكر عبدهللا العبيدي26768
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه طه شكوري محمد القيسي26771
27العلمكلية التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاساور سعد نزال عالوي القيسي26773
29بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبلسم ناظم عزام ترك القيسي26774
23تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عادل عبدهللا ارحيم الشيشاوي26775
14سامراءكلية االدرة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبيده احمد صالح عبطان البو مهيدي26776
15تكريتكلية التربية علوم حياةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن عبدالرحمن محمود محمد الخزرجي26781
31تكريتعلوم اسالميه إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد دحام حسن سلمان الدوري26782
11الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عبيد احمد علوان المكدمي26783
18ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمثنى عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم الدوري26784
10بيجيالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا هذال مطلك مجيت الشمري26785
10الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاقبال خلف جاسم خليل الجبوري26786
12بلدكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفلایر محجوب جاسم محمد السامرائي26788
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد فتحي جهاد خلف الجبوري26789
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرراجي محمد زهوان خليفة العجيلي26790
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سلطان احمد علي الجبوري26791
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكررشيد خليل عطيه عبد الجبوري26792
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغايب عطاهللا علي خلف الجبوري26793
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل خلف عيسى علي الصايحي26794
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراسامه اسماعيل فتحي هندي الجبوري26795
25العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىندى خلف محيميد خلف الجبوري26796
22االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه عباس ثامر علي اطعيمه26797
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فرحان خلف حسين الجبوري26801
13ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرانمار كمال عبدهللا محمد الربيعي26803
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرسيف الدين عماد سليمان موسى البزوني26804
15بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد محمود علي عباس الدراجي26806
8بلداالداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرانور محمد شكر محمد الهيازعي26807
30سامراءكلية التربية / سامراء علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق صلوح محمود العشوشي26808
11تكريتادابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب جمال احمد حسن التكريتي26810
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28بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام شعالن بدر ابراهيم السامرائي26811
10تكريتكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق عادل عباس مصطفى التكريتي26812
22يثربالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعد محمد خلف الحبلبي26813
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرايهم فارس عبد حمزه الدوري26814
28تكريتكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه احمد خضير حمود العباسي26816
16ديوان المديريةادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى احمد امين منصور الطائي26817
20تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء سعود محمد صالح الطرودي26818
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىحنان عدنان ذياب غانم الجبوري26821
20بيجياألدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد شهاب احمد نجم الجبوري26823
17بيجياالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى فرحان خلف حسين الجبوري26825
25سامراءالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد عبدالسالم فاضل مهدي السامرائي26828
20سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه باسل حياوي محمد السامرائي26829
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعاذ عبدهللا محمد صالح الجبوري26830
16الدوراصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد مكي عزالدين جاسم الطربولي26832
13تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن احمد حسين حمد العجيلي26834
18تكريتاالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن ثامر خلف محمد الدوري26835
22الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايات سامي عمر محمد التكريتي26836
20ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىساره سعد جبر خليفة الناصري26838
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي صالح الدين نوري خورشيد العبيدي26839
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس مولود مرعي حسن الناصري26840
10الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي عادل احمد عبدالستار الدليمي26841
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركريم خلف نجم اكرط الجيوري26842
5سامراءكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسام الدين مناف عباس ياس السامرائي26845
21بيجيالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عبد االله سلمان محسن الصجري26847
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىنور سلمان حمادي جاسم .26848
15ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرغيث ناجي رشيد عبد التكريتي26849
30يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعطا شهاب حمد جواد األحبابي26850
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسندس اديب اشرف كامل العباسي26851
27بيجيالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى خلف حسين عوض الجبوري26854
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىابنهال احمد محمد مهدي26855
40تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسليمان محمد جاسم محمد العجيلي26856
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19بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى عالء فريد حمدي النقيب26857
22يثربكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر مالك احمد هذال الحبابي26858
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج احمد محمد سعدون اطعيمه26861
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىوسن ناظم عزام ترك القيسي26862
10الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق قاسم عبدهللا فاروق قاسم عبدهللا علي البياتي26863
8يثربكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس سعد محمد علي االحبابي26864
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى خميس نصيف جاسم الحمداني26865
17سامراءاصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان حرجان احمد خلف العيساوي26866
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء رعد صالح نجران السامرائي26869
18العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل توفيق نامس سرحان العزاوي26872
27االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعثمان خوام مهدي خزعل الرفيعي26873
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد قاسم محمد عبيد الخزعلي26874
10بيجيكلية اآلداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان نشمى سرحان علي الحمداني26875
12بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم فائق هويش ابراهيم العزاوي26876
35تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىبراق غالب كاظم عزيز الخشماني26878
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد يونس اسماعيل مصلح الجبوري26879
15تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء عبدهللا خاطر زيدان البو موسى فرج26880
15ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسعد ناجي رشيد عبد التكريتي26881
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىرائده طلب عبدهللا محمد الجبوري26882
39تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم محمد جمعه رميض العباسي26884
15تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىموج رياض برع احمد الناصري26885
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبداالله علي صالح مجذاب الجبوري26886
6الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال رشيد احمد خلف الجبوري26887
20ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهبه تحسين احميد شلش الربيعي26889
21سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبد هللا رشيد حسين المرسومي26890
21يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراوس حبيب احمد علي العزاوي26893
15بيجيتربية علوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء وسام خليل صحن الجوعاني26894
30يثرباعداديةكاتب  ذكرايمن برع ميرز محيميد الخزرجي26895
12العلمكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنيران سعدون كعود علي العزاوي26896
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ثائر شريف جاسم الناصري26897
19تكريتكليى التربية للعوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا سعد صابر رجب التكريتي26898
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15بلدكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خليفه حسين جاسم الخزرجي26899
20العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالكريم شعيب عبدهللا العزاوي26900
20سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى كمال محمود محمد الطالبي26901
26الدورالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا نعمان هوبي احمد -26903
25الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد حسن سلطان جادهللا الجبوري26904
20الدورالتربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاعتدال عبدهللا جارهللا مطلك الدوري26905
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد حرجان احمد خلف العيساوي26906
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرثامر نشات تركي احمد السامرائي26907
16العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالقادر رشيد سليمان عبدهللا الجبوري26908
30بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرليث ثابت ابراهيم جاسم الفراجي26909
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفردوس حسين علي سعيد الراوي26910
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرهام لؤي رسول عجيل الخشماني26913
6الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرصفاء لفته علي ابراهيم الفراجي26914
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمصطفى مهدي صبري عبد الزبيدي26915
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ناظم عزام ترك القيسي26916
16الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد صالح محي الجميلي26917
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىرقيه عدنان مزبان طالب الجبوري26920
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعدنان جاسم اسود سالم الحبابي26921
20بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره نشمي سرحان علي الحمداني26926
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي قحطان جاسم عالوي الفراجي26927
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عبدالغفار ظاهر مبارك السامرائي26928
35سامراءاإلمام األعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام نجاح بدري عبود الحداد26930
28بلدكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى مكي كاظم حسن العبيدي26931
19قرى آمرليكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم خورشيد جهاد منصور البياتي26932
20سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرداود عباس خضير حسين السامرائي26935
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور كامل عباس سكران التكريتي26936
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمد صالح بدري طرفه26938
20الدوراالداب / قسم التاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه صبحي صالح اسماعيل جعاطه26940
11سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سامي كاظم جاسم السامرائي26942
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء مهدي محمد عران ال نيسان26944
17الشرقاطكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد يونس اسماعيل مصلح الجبوري26945
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7ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرسيف زياد جميل منديل التكريتي26946
14ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد محمد مصدق سعيد صالح الشيشاوي26947
30العلمكلية التربيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىاالء عبدهللا حسين محمد كبير26948
15سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا عدنان حماد محمد العيساوي26949
28الدجيلعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه خليل حسين علوان الطائي26950
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجمال نومان خلف عبدهللا الجبوري26951
15تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصفا مزاحم سليمان لطيف الكاطع26953
20الدورالهندسه الكهربائيةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاالء نذير حمادي محمد الدوري26954
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعالء وطبان فرج لفتة الجبوري26956
23بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا ابراهيم جاسم محمد البوصكر26957
34بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرستار جبار بكر احمد الجبوري26958
30تكريتالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه اياد نوري مجيد الحديثي26959
25الدجيلاالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسان عدنان عبد الطيف حبيب البيروتي26960
25العلمكلية المأمون الجامعةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى طه خلف زيدان الجبوري26961
21الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفرحان عبد حسن احمد الجبوري26963
13الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر صالح سرهيد موسى الجميلي26964
18العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد سعدون كعود علي العزاوي26967
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىمحمد حاتم جاسم محمد الويسي26968
11العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس جاسم محمد مصلح العزاوي26970
23ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىميساء ابراهيم ارحيم احمد الجبوري26971
10بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه ضياء دعوس خضير الحديثي26973
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد عبدهللا محمد ذياب البياتي26977
30بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى صائب عبد الحسين عباس الطائي26978
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء شريف فهد سبع العزاوي26979
17الطوزكلية التربية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله عدنان محمد علي البياتي26980
14الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسرى جاسم خلف حسين الجبوري26982
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند سعود فاضل صبري الحداد26984
20ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمهند ناظم توفيق يوسف الحديثي26986
18االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مزهر تايه غزال طرفه26987
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىآفاق صالح خلف محمد الجبوري26988
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي محمد ياسين عكله اكرني26989
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40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهناء هادي نامس انصيف الحديثي26990
11سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود مجيد محمد العباسي26993
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل نزهان حسين علوان البدري26994
33الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان حسين خالد مصلح المصلح26996
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفراس غتي غضبان فيصل التكريتي26997
30سامراءكليه التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدالرحمن ياسين احمد الدوري26998
19الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدهللا عجيل علي الجبوري26999
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح صليب معيوف مزعل الرهاوي27001
20سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىضحى عبدالوهاب طعمه خلف الشاماني27002
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرسليمان قحطان مجيد فرحان الدوري27004
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره خليل جميل صالح المياحي27007
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرضياء لفته علي ابراهيم الفراجي27008
28بيجيكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه مظهر سحاب مطر الفهداوي27009
19سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين جمال حمد مجيد العباسي27010
20سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراكرم عبدالرزاق عنان جداع السامرائي27011
20سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكردرويش واثق حسن درويش السالوي27012
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىبيداء عبد الرحمن عباس خضير الفخرجي27013
25االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل محمد صالح بدري طرفه27014
17العلمالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان ابراهيم خلف حميد الجبوري27015
20الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد منذر حسين علي الفكيكي27017
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرالوليد خالد علوان صالح الجبوري27018
17تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور دحام خشم محيالن الدليمي27020
30الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعاصم قاسم عبدهللا علي البياتي27021
19تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه طاهر يعقوب يوسف الحميري27022
11الدجيلكلية التربية ابن الرشد إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسنين طه ياسين حسن السالمي27023
6العلماعداديةكاتب  ذكرالفداء ابراهيم صالح حسين الجبوري27024
16الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفه ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحمزه ناطق يوسف جميل الحياني27025
11سامراءالفقة واصولة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام حميد زيدان خلف العيساوي27027
30الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصبيحه حسن كاظم حاسد البزوني27029
6االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالياس احمد عبد محمد الموسوي27030
5الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعن سبهان تركي علوان العزاوي27033
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25تكريتكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورس ضياء ماهر عبداللطيف الناصري27036
25العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرسيف خطاب محيميد حلو الجبوري27037
16الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزة مظفر عبد الرزاق لفته العزاوي27038
15بلداالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركرار باسم فاضل ناجي الحرباوي27039
25بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرظافر عبود عطيه علي الجنابي27040
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام حسين علي عويد الجبوري27041
15العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل ناصر حمد عبد الجبوري27042
17العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور حسين علي شالش الجبوري27043
17ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد فاهم ذياب صالح الجبوري27044
21تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى اركان موسى خلف الصميدعي27045
30الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه عدنان علوان حسين المكدمي27046
12تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمد حسن حمادي التكريتي27047
25تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرسعد محمد حسن حميد الحديثي27050
30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكركاظم محمد حسن خلف السالوي27052
23الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى فاهم ذياب صالح الجبوري27053
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىساره حمدان احمد حناده االسودي27054
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرهشام غني ابراهيم حريمص الناصري27055
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىليلى موسى اسماعيل جهاد البياتي27057
20بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميره خليفه اسماعيل نصيف الحمداني27058
20سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد محمد عبعوب جدوع العزاوي27059
25الضلوعيةالتربية للعلوم للصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم عبد الكريم حمود خلف الدليمي27060
7الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه ولهان جاسم محمد الحشماوي27061
19بلدكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وسام خليل ابراهيم الحنظل27065
14الطوزالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعمت صديق حسين زالو اختيارلو27066
10العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد جنيد محمود احمد الدوري27067
25تكريتتربية بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس غسان عبدهللا جاسم المختار27068
24الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامنه سعد علوان حمزة الزبيدي27069
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد حسين ضايع فهد الجنابي27070
25العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمهند صباح صبري حمد الهيازعي27072
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرصاحب ايوب محمد خلف العزاوي27073
20بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبود عطيه علي الجنابي27075
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40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان قاسم جميل حسن العزاوي27076
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرهناء شاكر محمود حسين السامرائي27078
25سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى كامل يوسف حميد الكنعاني27079
10يثربالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه طالل محمود وعر الحبابي27080
20الدوراعداديةكاتب  ذكراسامه عبدهللا بستان سلمان الدوري27082
35تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان موسى خلف احمد الصميدعي27085
7تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد عبدالسالم جاسم محمد الدهمشي27086
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرنعمان جبار ناصر احمد سرحد27087
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررافع نصيف جاسم محمد العزاوي27088
10الدوركلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد شهاب احمد عبد الدوري27089
25الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نوري ادريس خلف اللهيبي27090
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عبدالحق اسماعيل احمد الحديثي27091
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حازم رشاد حمد الدوري27092
10تكريتكلية التربية ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده عدنان هاشم حمادي الدليمي27096
18الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى سالم ياسين حسن السالمي27097
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد ابراهيم عبد حمزه العزاوي27099
25بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىازهار صالح سليم حمد القيسي27101
14سامراءاالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهيفاء محمود عبدهللا داود الدراجي27104
12بلدالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراوس حسن علي جسام االحبابي27106
16الدجيلالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان ياسين بحر فياض العبيدي27107
40الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاغادير عبدهللا حسين محمود البياتي27108
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان شريف صالح محيميد الجبوري27109
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صادق احمد رشيد الطائي27112
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر خزعل علي عيسى الجبوري27114
10يثربالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى طالل محمود وعر الحبابي27116
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفتح الدين حسين محمود محمد الطربولي27117
15بلدكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان احمد دلف محمد االعرجي27119
15العلمالنربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدالل صباح شرقي عبدهللا الجبوري27120
11بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخلف فهد عباس حمد الجميلي27122
17بلدكلية العلوم السياسية بكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىريام محمد حمود جاسم الفراجي27123
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهديل موفق محمد الطيف الدوري27124
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12قرى آمرليكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طه الياس خلف الطائي27125
23العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبة عبدالرحمن علوان عليوي الجبوري27126
23قرى آمرليالقلم الجامعة االهليةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد صالح الدين داود حسن الطائي27127
23الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام عدنان علوان حسين المكدمي27128
15سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى انور جاسم محمد السامرائي27129
18الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء حسن حسين محمود البياتي27130
25الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجودت عارف عبد سلمان الدوري27131
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكربسام سعد عزيز حسن الدراجي27132
15الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى حسين خليل عباس النعيمي27133
15تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر راضي سالم درب الرهاوي27134
22يثرباالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس سالم عاجل باشي الربيعي27135
6الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عبد الهادي علوان عبد الهادي الخربطلي27136
10الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفرج علي حمد يوسف الدليمي27137
10سامراءكلية الترية/سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عزيز عبود احمد /27138
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمصطفى قادر مهدي صالح الفراجي27139
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرامير عناد حسن عبود الجبوري27141
29بلدكلية التربية لبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد صالح عباس جاسم العوفي27142
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرياسين حميد احمد فرحان العجيلي27143
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء فرحان عواد علوان الشاماني27144
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىخنساء دحام عزيز فليح الدوري27145
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمود حمد خلف الجبوري27146
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى خلف سليمان حسين الجبوري27147
15الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد مزاحم ياسين حميد الدوري27148
1الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم عبد دخيل فرج الجبوري27149
12سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركريم غازي كريم حميد العزاوي27150
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمهند احمد قادر خورشيد البياتي27153
30بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكراسامه عالء جمعه ضاحي الراشدي27154
14الدجيلكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صفاء نصيف جاسم الحياني27155
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة ضياء خلف طالب المدني27157
13الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره مؤيد خلف احمد الجبوري27158
22الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر محمود شهاب احمد المكدمي27159
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10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحسان ضياء حسان نجم الحنتاوي27160
18الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشيخلي27162
0بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىيسرى مزهر محمد صبح الجبوري27163
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سلمان مشري صبح الرفيعي27164
35يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد نزهان حمادي زيدان االحبابي27167
18الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان هاشم محمد عسكر الحسني27168
30الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا عارف عبد سلمان الدوري27169
28الدجيلكلية االثاراجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق عدنان علوان حسين المكدمي27171
15سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوديان عبدالرسول صالح حسن السامرائي27172
20بلدمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرعباس نايف خضير عباس الخزرجي27175
30االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمهدي علي محمد حمد شايع27176
15سامراءالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعيسى عصام نوري عبدالرزاق السامرائي27177
20بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى باسم فاضل ناجي الحرباوي27178
24الدجيلكلية التربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين مسلم كاظم علي السعدي27179
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصاله محمد عبد محمود الجبوري27180
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء راضي عسكر حسن الطائي27182
28الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبلقيس عبد الحسين علوان عبد الهادي الحمداني27183
18يثربكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه طالل هاشم سعيد الكيالني27184
24سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير هيثم عزت صالح السامرائي27185
10تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال سفيان عبدهللا حسين الدهمشي27186
26الدورالتربيه للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم قاسم حاتم جامل العبيدي27187
20الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر مؤيد خلف احمد الجبوري27188
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء طه ياسين حسن السالمي27189
12يثرباخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد هيثم محمد خلف الحبابي27191
12الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب عبد الهادي علوان عبد الهادي الخربطلي27192
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين محمد عبدهللا العجيلي27193
21الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانصاف خالد جوامير نامق البياتي27194
31الطوزكلية التربية الحصاحيصالغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء صالح جمعه حسن البياتي27195
17تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي احمد عبدهللا اسود الكرغولي27196
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر محمد ابراهيم محمد العيساوي27197
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسام الدين شعبان سعيد خيرهللا ال مقيم27199
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30الطوز ادابعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىاقبال سعيد محمد حسين العبيدي27201
10الدوركلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ياسين محمود ارحيم الدوري27202
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىضبياء صالح محمد الطيف الدوري27203
24بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء فرج جاسم محمد القيسي27204
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالقادر محمد علي مرعي السامرائي27205
11تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد سرمد عباس حسين الدوري27206
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرجوهر محمد جوهر عبدهللا الجواري27207
40الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى ماجد حسون عباس العنزي27208
28تكريتالتربية للبنات عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىعالية نزهان خطاب بكر الناصري27209
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار مجيد كاظم خميس الدراجي27210
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرانمار عدي صالح محمد الدوري27211
10بلدالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبدهللا وسام خليل ابراهيم الحنظل27212
40تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسمية نزهان خطاب بكر الناصري27215
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر فليح محمد مهدي اسود27216
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم احمد حسين سليمان البياتي27217
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسن موسى حسين فياض الجبوري27218
16الدجيلالتربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار عصام كريم رشيد الخفاف27219
22ديوان المديريةكلية العلوم التطبيقية اخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد ثامر جاسم محمد البومهيدي27221
19الدجيلكلية التربية ابن رشد عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر كاظم هديب كاظم االسودي27222
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد جمعه احمد حمدان البوحمود27223
30قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعدنان خورشيد جهاد منصور الطائي27224
20سامراءكلية التربية/ سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة حسن عبد اسود البدري27225
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرسلمان سليمان صمد سمين البياتي27226
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمناف محمد خضير صالح اللهيبي27227
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان علي حسن سليمان الناصري27228
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرشاكر محمد عبدهللا نجم اللهيبي27229
15الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب ضياء محمد حسين الزبيدي27230
15العلمالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام غفار حازم عبدهللا العبيدي27231
11تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين داود نعمان محمد الناصري27233
25تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان صالح احمد خضر الدوري27234
25الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عزالدين احمد خلف الدوري27235
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15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرايوب كاظم محمد سعيد المكدمي27239
25قرى آمرلي    التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر جاسم محمد علي البياتي27242
7الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عبدالغني محمد عبدالعزيز الدوري27245
30الضلوعيةرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهبه مهدي صالح محمد العبيدي27251
30بيجيالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس صبار محمد صبيح الجنابي27253
23الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالوهاب محمد محمود عباس الجبوري27254
15العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىانتضار عبدالكريم طه احمود الجبوري27256
25بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىميعاد احمد شالل محمد السامرائي27257
4الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىبتول حسين علي محمد السعودي27258
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرفيصل غازي كريم مطر العجيلي27259
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالحليم محمد حمد حسن الجميلي27260
16العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عبدالكريم دهش علي العزاوي27261
35تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد حافظ عبيد خليفة الدليمي27264
15سامراءكليه العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور شهاب احمد انصيف العبيدي27265
14قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعلي رفعت جهاد منصور الطائي27266
24الضلوعيةقسم الدراسات العلياتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىضحى عادل سلمان مراد الجنابي27268
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم داود سلمان حسن العيساوي27269
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسين حامد علي عيسى الجبوري27270
8الطوزالقلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى وهبي كامل مصطفى 27274٠
1ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسبع عواد خليل ابراهيم الجبوري27281
19العلماعداديةكاتب  أنثىليلى محمود حمدن علي الجبوري27288
12بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه خلف درزي سليم القيسي27290
15بيجيالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام برجس ابراهيم تايه البكاره27291
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهدى قاسم علي سلمان العنزي27293
14الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىداليا عبد احمد حردان العبيدي27294
17العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عيدان عبدهللا محيميد الجبوري27296
10تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرالحسين سمير خطاب بكر الناصري27298
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عبد شهاب احمد طرفه27300
40تكريت كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعصام سالم رشيد خلف الجميلي27301
25بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرذاكر جمعه عطيه سحاب الجبوري27302
12تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد صالح محمد الطيف الدوري27303



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15الدوراعداديةكاتب  أنثىعروبه عواد محمود خضر الدوري27304
20العلماعداديةكاتب  ذكرراضي صعب عباس خلف العبيدي27306
7العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عبدالجبار عبدالستار جاسم الصفار27307
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراياد عبد مصلح علي الجميلي27308
25قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل سمين خضر اسماعيل البياتي27309
15الشرقاطكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  ذكرفؤاد حكمت صالح حسين الجميلي27310
17الدجيلكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح اسعد عبد اللطيف خلف الزيدي27311
30الدورالتربيه للعلوم االنسانية تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى ماهر بدوي جبل الجنابي27313
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ابراهيم نايف طعمة الجبوري27314
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمار محمد عبدهللا اللجي اللهيبي27315
3العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام ناظم حسين شومل العبيدي27316
17سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبدالسالم حسين احمد الرحماني27317
19الضلوعيةثانويةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىعهد خضير محمد حسن الجبوري27318
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدهللا مشعان عبيد حسين العزاوي27320
9الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعالء ناصر فليح نايف المكدمي27321
14الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء جواد احمد محسن المكدمي27322
6الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهويدا مربد عيسى محمد الجبوري27325
15سامراءكلية تربية سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفايق نجرس سلمان حسن العيساوي27326
20العلماالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربيرول نورالدين حسين جعفر البياتي27327
25الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا سعدون فزع مانع البدري27328
12العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول طالب خلف جاسم الجبوري27329
23سامراءكلية االمام االعظم /سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد نعمي يوسف حمد بال27330
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصفا سمير خطاب بكر الناصري27332
35تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايه هاشم عباس محمد الجيالوي27333
21االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل زياد عبد خلف اطعيمه27337
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاديه ذنون يونس هادي الصافي27338
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنقذ نعمه علوان احمود السامرائي27339
17بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىندى صالح محمد سبع الحمداني27340
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرياسر محمود احمد خلف الدراجي27341
13الدجيلاعداديةكاتب  أنثىزينب ياسين محمود محمد القرغلي27342
30تكريتكليةالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد غالب يعقوب يوسف القصاب27343
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35الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين كوان حسن خلف الجواري27345
21يثربكلية مدينة العلم الجامعةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد شاكر محمود عبد التميمي27346
27تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه عماد جارهللا فرحان الجعفري27347
31الضلوعيةالعلوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر حسين خلف حمد الجبوري27348
23قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجوى عبد الهادي محمد علي الطائي27350
15الدراسة التركمانيةثالث متوسطحارس اول  ذكرنبيل قاسم علي يوسف البياتي27351
30سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالوهاب حسين ياسين البدري27352
21بيجي      كلية اآلداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأفراح مطر عبود عصفور الحمداني27353
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىورود شريف شعبان اسماعيل الصافي27356
25االسحاقيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجاسم محمد صالح بدري طرفه27357
24يثربالتربيه علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء حسون علي عباس التميمي27358
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلف محمد حمد عبدهللا اللهيبي27359
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي سبتي عالوي التميمي27361
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرشاكر جمعه عطيه سحاب الجبوري27362
23قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند رفعت جهاد منصور الطائي27363
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمنى مجيد عبد خلف الحمداني27364
24الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء اسعد عبد اللطيف خلف الزيدي27365
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراركان ميسر احمد علي الجبوري27367
14الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم جواد احمد محسن المكدمي27369
7قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكركرار حيدر فارس علي البياتي27371
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالهادي سليمان حمد الجبوري27373
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل محسن شرقاط علي الجميلي27374
14الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده خالد محمد عياده الدوري27376
12العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبدهللا ابراهيم محمد الجبوري27378
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرهثيم احمد محمود صالح العزاوي27380
20االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح كاظم صالح هندي /27381
23بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح محمد سبع الحمداني27384
11العلمكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرفل طالب خلف جاسم الجبوري27385
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ندا كليب صالح الطائي27386
16الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد ذياب محمد عليوي الجبوري27388
17الدجيلكلية المأمون الجامعةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر عماد سالم علي الخزعلي27389
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12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة حسن مطلق حسين الدوري27390
11العلمكلية التربيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضفاف عبدالوهاب محمود لطيف الجبوري27391
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبيد فاضل محمد حسن الجبوري27396
5الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد لطيف عبدالخالق هزاع البياتي27397
20الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر جواد احمد محسن المكدمي27399
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا حسن احمد محسن الجبوري27400
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد ابراهيم خلف حميد اللهيبي27401
16بيجيعلوم تطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرريحان جبار جاسم حمادي الجنابي27403
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد فاضل عباس عبد الدراجي27407
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالرزاق احمد خليفه اللجي اللهيبي27408
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسحر مسير عبد الرزاق شهاب النعيمي27409
11الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالشيماء انس حسين عبدالرزاق الدوري27410
30الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكرحيدر قيس ردام حاتم الزبيدي27411
8بلدكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان جاسم عباس جاسم التميمي27416
22الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي عاني محمود عبدهللا الجبوري27417
25الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشوخان احمد علي احمد شيخان27419
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبثينه محمد عواد حسن طرفه27421
30يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيران صبار مهدي فارس الحبابي27423
33الشرقاطكلية التربية األساسية/الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشمس محسن شرقاط علي الجميلي27424
15الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يوسف احمد سلطان العزاوي27425
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرفتاح مؤيد محمود حسين27426
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى داخل حسن حمود الطائي27428
14بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى خلف درزي سليم القيسي27429
11قرى آمرليالتربية البدنية و علوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل صفر رضا اسالن البياتي27431
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرندة محمد صالح حمود الخزرجي27432
17الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرالوليد لطيف عبدالخالق هزاع البياتي27433
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىشيرين خلف احمد محمد البياتي27435
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرصاحب ابراهيم عبدهللا داود الدراجي27437
17سامراءالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر احمد خضير زيدان العيساوي27439
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا حسن احمد محسن الجبوري27440
6بلداالداب علم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين عباس احمد جاسم العبادي27441
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6الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبا علي دحام خلف الجبوري27442
20العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء دحام علي عبد الجبوري27443
26الشرقاطكلية الزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكراحمد حمد محمد عبدهللا الجبوري27444
19العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذر خالد رشيد ابراهيم الناصري27445
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد حسين حمد العيساوي27447
20تكريتكلية اإلدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين طه محمود ارحيم الدوري27448
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر كريم خضير عباس النعيمي27449
4العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد تركي خلف مطلك الجبوري27451
25الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان محمد احمد محمد الدوري27452
13سامراءاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسيف الدين مخلف يوسف محمود الجعاطة27454
20الدجيلكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا خالد تعبان لفتة الجنابي27455
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحميدي عبدهللا محمد دهام الجميلي27456
17قرى آمرليعلوم القران والتربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عباس هادي عسكر البياتي27457
30الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نوري سعود مجيد مكدمي27458
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالهادي احمد حمد عبدهللا اللهيبي27459
24الضلوعيةكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير صالح علي فحل الجبوري27460
20الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر جواد احمد محسن المكدمي27461
6بيجيادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرناطق حمد جمعة عمر السالمي27462
27الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد يوسف علوان محمد العبيدي27464
19الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنور هاشم عبدالهادي تقي د ه مرجي27467
12الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى غالب محي رديف الدوري27469
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنسرين محمود حمادي مروح اللهيبي27470
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان احمد شرقي حمد الجبوري27471
12ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرشجاع فندي مهدي صالح الصميدعي27472
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس حسن محمد خلف السالمي27474
24تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام علي حمد شويش التكريتي27475
13بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حميد ناجي حسين التميمي27476
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي رضوان فرحان علي الخزرجي27477
24تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمريم داود نعمان محمد الناصري27478
19بلداخرىدبلومكاتب  ذكرمقداد مجيد محمود خرنوب الدارجي27479
18الدجيلكلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنة ماجد حسون عباس العنزي27481
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20الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشجاع صالح جمعه عليوي الجبوري27482
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكراركان بشكة حسن حنده الجميلي27487
17الشرقاطكليه االداره و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد راضي خلف عواد اللهيبي27488
20الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشنو محمد امين احمد فرج اليوجد27489
25بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مطر عبود عصفور الحمداني27490
23سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرفل مثنى حسن سليمان التكريتي27491
30تكريتكلية التربية االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه صباح عبدالعزيز عبدالكريم الزهيري27492
19الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله حسين عطية عباس السامرائي27493
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حكمت صالح حسين الجميلي27494
30الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافع عبدهللا محمد حسين المكدمي27495
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عواد حسن محمد اللهيبي27496
25الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين محمد صالح حمود الخزرجي27497
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح محسن صبحي حمود الجبوري27498
10يثرباعداديةكاتب  أنثىنور هاني ابراهيم علي الحبابي27499
15الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهايت عائد علي وهاب اغا27500
17قرى آمرليالتقنية الهندسية بغداد هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرباسم ثاير متعب رفعت البياتي27503
31سامراءالعلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرهشام حميد علي الطيف العباسي27504
7تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد ثائر جمعه حسين العجيلي27505
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمد شامل خلف عودة الجبوري27507
23العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن خلف حسين شالش الجبوري27508
26سامراءالعلوم التطبيقية تحليالت مرضيةرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران عبدالباسط عبدهللا صالح /27509
19االسحاقيكلية التربية إنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرلهيب حامد خلف صالح اطعيمه27510
5قرى آمرلياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمصطفى نجم الدين علي ابراهيم البياتي27512
19الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنال سعد مصطفى مهدي الخفاجي27513
17الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريعرب جساب هالل عوده الخزرجي27514
15تكريت كلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس محمد حسن حميد الحديثي27515
24العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياسم عبد ناصر حسين الجبوري27517
25يثربكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء غازي علي محمود الحبابي27519
9سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعوف عبدالرحيم وهيب حسن العباسي27521
15العلمثالث متوسطحرفي اول  أنثىعفراء حميد صالح علي الجبوري27522
19قرى آمرليكلية القانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىصابرين فاضل عباس جوكل البياتي27524
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23ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىعائشه حمزه فتحي يوسف الدوري27525
25يثرباالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم حمودي صالح مهدي الحشماوي27526
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل عدنان احمد ثالج البدراني27527
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىشهد هشام محمد حسن الحبابي27528
13الدجيلكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىغصون علي مصحب حسين الخزرجي27529
11العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا محمد جاسم الجبوري27530
22سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا رعد علي شهاب العيساوي27531
6العلماعداديةكاتب  أنثىسندس محمود خلف عويد الجبوري27532
15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرايوب اسماعيل احمد جاسم التميمي27538
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرايوب حميد دويح جراد الفراجي27540
14الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس جعفر خليل ابراهيم الزبيدي27541
24الدجيلالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد علي سبع محمد المكدمي27543
21الدجيلكلية المأمون الجامعةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان عماد سالم علي الخزعلي27544
20يثربالتربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى فاضل علي عباس التميمي27546
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايشن كمال محي الدين امين البياتي27547
37تكريتكلية العلوم اإلسالميه إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره حنجو رشو ادي الرشو27550
14قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىرويده عادل زين العابدين امين البياتي27552
21الطوزالتربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب شكور غائب داود اختيارلو27553
28الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جمال معيوف احمد شالوي27555
20بيجياعداديةكاتب  ذكرانس احمد حسين طرشان الجبوري27557
25بلدالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضير عبد محمد عبار الرفيعي27558
23سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر عبد حميد محيميد البونيسان27559
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاساور احمد حبتر غريب المكدمي27560
23الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبنى احمد علي شبيب البياتي27561
11تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام مثنى حسن سليمان التكريتي27562
2ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسن محمود حمد خلف الجبوري27563
13العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايثار ياسين علوان الطيف الجبوري27564
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد احمد حميد حسن البياتي27565
8الضلوعيةتربية بنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور خضير صالح صايل الخزرجي27566
25الدجيلالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىغاده مازن هاني مجيد القريشي27567
2ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرشا عبدهللا حسين ابراهيم الناصري27568
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8الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس حكمت مجيد محمد العنزي27569
14الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابرهيم خلف حميد اسباك الدليمي27570
23الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح حميد صالح فاضل الجبوري27571
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدهللا اسماعيل عوض الزعيتر27572
20تكريتكلية االدابعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىرغد ثائر ضامن عباس الحديثي27574
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر مزهر حمود احمد العجيلي27575
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد احمد محمد خضر الجبوري27577
20يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء عباس نصيف جاسم السامرائي27578
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد فاضل صالح ريس البياتي27579
30الطوزالكلية التقنية الهندسيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراوميد قنبر امين رشيد الداودي27581
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد علي نوري محمد البياتي27583
25بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعذراء عناد هالل كمر العكيدي27585
20االسحاقيالتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف سعد سرهيد محمد طرفه27586
10الدجيلالعلوم االسالميةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد هللا علي فاضل عباس المكدمي27587
30الدجيلكلية القانون قانونماجستيرقانوني  ذكرسيف رشيد لطيف جاسم الخزرجي27589
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سعيد احمد حسن ال رزوقي27590
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر عبدالستار محمد ابراهيم ابوخمره27591
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعماد عبد عبدهللا علي اللهيبي27592
12تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأبوعبيده عبدالكريم عريبي سبع الكرطاني27595
35تكريتكلية االدارة والقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ضياء بحر رحيم الدهمشي27597
20التعليم المهنياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفرات سعدون عبود احمد التكريتي27598
20قرى آمرليالكلية االسالمية الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند عباس هادي عسكر البياتي27601
24الطوزكليةالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب نجم عبدهللا صالح العزي27604
18الدجيلالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم عدنان جبار جاسم الخزرجي27605
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسليمان منذر نعمان عبدهللا الناصري27606
13بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد مطلك احمد علو الجبوري27608
15بيجياآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال محمد خلف نائل الجنابي27609
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشراق زهير عبدالستار شكر القرغولي27610
6يثربالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد عويد حسين سعيد االحبابي27611
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفهد احمد محمد خضر الجبوري27612
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريمه عدنان جبار جاسم الخزرجي27618
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15الدورثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عدنان نايف حميد -27619
28يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال محمود جاسم خلف الحبابي27628
30بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنضال احمد اسماعيل جبل الجنابي27630
16الدجيلالفنون الجملية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى محمد رشيد حميد الخزعلي27631
21تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأسحق أبراهيم محمد يوسف الدغمان27632
15الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىامنيات عامر راضي امين حيدراوي27635
33الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناف هاشم ادريس عبد هللا السويد27636
15الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدهللا حميد موسى الدوري27637
20بيجياعداديةكاتب  أنثىسمر حمد نامس طالل الجبوري27641
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهدى اكرم بشير محمود النعيمي27642
12الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرياسين جبار هدايت كريم الداودي27643
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين هاشم محمد الحميدي الجبوري27645
20بلداالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروج مصطفى كريم غليم الالمي27646
6بيجيادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد صبار محمد صبيح الجنابي27648
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسراب عبدالرحمن عبدهللا جاسم السامرائي27649
22العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد عبدالقهار نوفان محسن العبيدي27651
9يثرباعداديةكاتب  أنثىساره جاسم محمد حسين السعودي27653
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعادل عبدهللا صالح مرمي العباسي27654
17الطوزامام جعفر الصادقحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاسراء ايدن صادق جعفر مختار27655
25بيجيكلية تربيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور وعد رحيم موسى التكريتي27657
12تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء وبدان مسير فرحان السعدون27659
40تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر خالد فاضل سعود العزاوي27660
20الطوزعلوم حاسباتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكردلير خليل فرج محمدعلي الداودي27661
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسداد خيرهللا حسن سلمان البياتي27664
10بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده علي عبداالمير ناجي الحرباوي27666
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد الرزاق احمد خلف حمود الجبوري27667
19العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير حميد مهيدي محمد العبيدي27668
14الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن حسين علي رشيد البياتي27670
25العلمكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكفاح مضر محمود عبد الجبوري27671
12بلدالهندسه هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسجى ناجح عبد الكريم محمود الربيعي27672
30الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام فخري ابراهيم رشيد الحديثي27675
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25سامراءجامعة العلوم االسالمية العالمية.عمان االردنإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبد جوير شامخ الدليمي27676
20تكريتالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء وبدان مسير فرحان السعدون27679
30بلدكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم كريم عباس حمد الحبابي27680
12بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء علي داود موسى البدراني27681
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسن هيثم وحود زيدان العباسي27682
11الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء يوسف جهاد عباس البياتي27689
13تكريتالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى صالح خليل احمد الناصري27692
16الطوزكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فؤاد صادق غني جاير27693
26سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران سلمان يوسف علوان البازي27694
16بيجيكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأطياف نصرهللا محمد خلف القيسي27695
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهند محمد احمد خليل الحديثي27697
13العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشجان صالح محمد صالح السالمي27698
21تكريتكلية العلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه سالم خيرهللا محمود27699
24الطوزاعداديةكاتب  ذكرتاج الدين قاسم شكر احمد البياتي27702
15العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر غانم محمد حسن الجنابي27706
15الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء كريم جسوم حسين الخزعلي27709
18الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعبد هللا كريم جسوم حسين الخزعلي27711
33الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميره عناد حسن عبود الجبوري27712
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرمازن عبدهللا نايف حسين الحيالي27715
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكراشرف محمود طاهر احمد العبيدي27717
15تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم جمعه مدلول سلوم العجيلي27719
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند اياد فريق حسين البياتي27720
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسين علي غيدان المياحي27721
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعالء شالل عبدالمولى جاسم العباسي27724
17الشرقاطالتربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن علي حسن محمد الجميلي27725
16الطوزكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد محمود عواد الحمداني27726
30الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليفان عبدهللا محمد جزاع المنديل27727
34الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا علي محمد سليمان البياتي27728
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي هادي يوسف خلف البياتي27729
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى شالل عبدالمولى جاسم العباسي27730
26الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرسفيان مولود ابراهيم مهدي المشايخي27731
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15الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طه عمر محمد اللهيبي27732
18الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىكوردستان ازاد جابر علي الداودي27741
30تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريمه محمد سليمان حمد الموسى فرج27743
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين جاسم محمد حسين خزرجي27744
26تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر ابراهيم عبدهللا حمد العجيلي27745
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاشراق رضا عوني تقي كوره موسى27746
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبة نذير حسين علي الربيعي27747
12الدجيلكلية التربية ابن  الرشد تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين منذر كاظم حاتم الزبيدي27750
16الدجيلكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضاري نصيف جاسم محل الخزرجي27751
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقصد حسن علي كتاب البياتي27753
30الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبراس رحيم عبدهللا ابراهيم العاني27755
16بلدالتربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرستار يعقوب علي حميد العزاوي27757
12االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء شاكر علي ويس غضيب27758
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرردفان طلفاح عبود زناد الزناد27760
26بلدكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرصفاء مظهر عباس عبد العزاوي27761
21بلداالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ابراهيم اليذ جاسم العويسي27762
25الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فرحان حسين حبيب المشهداني27765
25سامراءكلية التربية سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خضر عكله طقطق البو عصافي27766
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكركامل ياسين غدير حسن العيساوي27769
35الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوالء اسماعيل خلف سالم الجبوري27770
10بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا حسين علي محمود الحدادة27771
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكررائد طه مهدي صالح البوحمود27772
15االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد جواد كظم علي الشايخي27773
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسلمان محمد ظاهر حسن الجبوري27774
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعمر اسماعيل علي محمود االحبابي27775
7الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض محمد جاسم محيميد الخزرجي27776
7الدجيلكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام محمد جاسم محميد الخزرجي27777
13بلدالتربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمود محمد مهدي راشدي27778
18الطوزكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوزجان خليل شكر احمد البياتي27779
33الطوزكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف تايه متعب عواد -27781
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء حسان سليمان حمد الموسى فرج27782
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16سامراءاالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسفانه فارس محمد مصطفى العيساوي27783
16الشرقاطكلية التربية للعوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعود احمد عبدالكريم حسين الجبوري27784
8سامراءاعداديةكاتب  ذكريحيى طه مهدي صال البحمود27785
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنظام عبدالهادي حسين علي البياتي27786
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالدة محمد هزاع حيدر البياتي27788
12الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيان شكور مجيد ابراهيم الداودي27789
9الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرابراهيم خليل اسماعيل خلف الجواري27793
10بلدكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عثمان طعان خليل العزاوي27794
10االسحاقيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ضاحي سرور عباس الدليمي27796
25الدجيلالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين فليح حسن سعيد الخفاجي27797
15سامراءالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح حسن محمد حسن المخلبي27798
7االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرقاسم شاكر علي ويس اغضيب27800
27الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي فرحان حسين حبيب المشهداني27801
30بلدكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى كمال حميد حسين الموالي27802
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد علي حسن داود البياتي27803
25سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر رشيد حميد غضبان الدراجي27804
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبدالجادر عيسى عروه الجبوري27805
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا عبدالحسين وهاب عريان .27807
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرسالم طه مهدي صالح البوحمود27808
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراوس حسين علي عمر الجبوري27809
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس حكمت علي حمد اغضيب27812
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكريوسف جدوع ضاحي محمد الجبوري27813
13الدجيلالسالم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند صاحب ذيب عباس المكدمي27814
18بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى جمال احمد عبدهللا االلوسي27815
25الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىكوناي رفعت نوري جاسم .27817
20سامراءالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحزيمة جاسم محمد شالل المخلبي27818
17الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه رعد عالوي حسن الفراجي27820
20بلدالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق خليفه محسن علي الراشدي27821
28بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عجمي عبد محمد الجبوري27822
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالقادر ابراهيم محمود صالح العاليان27823
20ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرثائر قصي محروس علي العزاوي27824
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11بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء عبود عبد الرضا حسن المخزومي27826
25سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة - ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح ثابت سهيل عبد هللا العباسي27827
16الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسايه بهرام محمد عزيز الصالحي27828
10االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد جمال عبد حمد المجمعي27830
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان فرمان زين العابدين حسين ترزيلو27831
15سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جاسم محمد شالل المخلبي27833
24تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىدعاء اسامه طه ياسين الدوري27834
7بلدالتربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر محمد محمود محسن الراشدي27835
13بلدكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير كاظم مسلم حسين التميمي27836
24سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه علي احمد حسين الدراجي27837
9الدجيلكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد كريم شمس ابراهيم الخزرجي27838
33تكريتكلية بونهإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرجهاد عدنان جهاد يوسف التكريتي27840
30سامراءكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس كفاح ابراهيم حسن السامرائي27843
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىهبه احمد علوان مصلح البدراني27845
21سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه عبد السالم عبود صالح السامرائي27849
15تكريتكليه االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر ناطق حميد عويد الراوي27853
10سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى جاسم محمد شالل المخلبي27854
11الشرقاطكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي احمد مديد علي الجبوري27855
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد حميد حسن مهدي البوعباس27856
18االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد طارق حسن سالمه طرفه27858
11بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض احمد عطيه حمادي الخزرجي27859
30االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حسن علي عبد المجمعي27860
12الطوزاعداديةكاتب  ذكربالل رعد حمادي سلطان البياتي27861
2االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد الحق سامي علي جاسم اطعيمه27862
16بيجيكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهنوف فليح حبيتر نهار الشمري27863
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرماجد عيدان عزيز سلمان البياتي27864
20الضلوعيةاالداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد صبار عبدهللا حسين الخزرجي27865
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعروبة صبحي خلف عباس الخزرجي27867
16الطوزكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعمر حسن فاضل بيات العبيدي27870
26العلمالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء خلف حسين شالش الجبوري27871
18سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد وليد خالد محمود العباس27873
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25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهيثم مدهللا عبدهللا محسن الجبوري27876
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىافراح ظافر حسين عباس الخزرجي27878
26الطوزكلية القلم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبفراو سليمان احمد عزيز كل27883
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل شاكر محمود حمدي العاصي27884
22سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعهود صباح احمد سلمان الفراجي27885
13الدوراعداديةكاتب  أنثىعال عبد المنعم محمد عبدهللا السامرائي27887
25الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مهدي صالح خميس العسكري27888
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعمر ش شران محمد هايس العيساوي27890
28بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عماد مجيد عبد هللا الموالي27891
28العلماخرىدبلومكاتب  أنثىهاله ثامر منصور احمد العبيدي27893
25بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرريكان محمد فواز مهدي الصكري27895
29االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام ابراهيم جاسم نايف المجمعي27896
30الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمآثر احمد حسين خلف الجبوري27898
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينة طارق خطاب عمر السناوي27900
13الدجيلكلية التربية األساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم فاضل جاسم عبدالحسين الموسوي27901
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآسكا خورشيد علي جاسم الداودي27903
20بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىباسمه مجيد حميد حمادي الجنابي27904
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عيدان عزيز سلمان البياتي27905
29الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرئارام نجيب سعيد صالح -27907
12الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين رشيد لطيف مطر حشماوي27908
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعباس فاضل عباس خضر البياتي27911
30الدجيلالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عبد الجبار علي حسين الزبيدي27912
10بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسيل طه ياسين سلوم الناصري27913
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىهند مطلك صالح محمد الجبوري27914
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد حاتم رشيد حمود الجنابي27915
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرهمام علي خالد دفله المجمعي27916
25بلدكليه تربيه جامعه الموصلتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان عدنان جمعه ضاحي الراشدي27917
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمية صديق ابراهيم سلمان البدري27918
21الدور  كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىمنى محمد شهاب احمد الدوري27920
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجمعة مخلف حمود عباس الدليمي27922
16العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عواد مخلف عويد الجبوري27923
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15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد احمد خليف العيساوي27925
30الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين سامي عبدالكريم محمد _27926
32تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد رمضان خضر التكريتي27927
13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناجي عبد احمد البدري27929
10تكريتكلية تربية بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا رياض فايق رؤوف الدوري27930
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفائز حاظر جاسم محمد اطعيمه27931
25الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ستار خلف حميد البياتي27933
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد فاروق حميد احمد العباسي27934
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعلي احمد غافل عبدالمجيد محامدة27936
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح علي صالح عبد الجبوري27937
35الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىفردوس خالد محمد احمد الصميدعي27938
13تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى حارث سليمان موسى البزوني27939
26الشرقاطالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد سلطان مروخ الجميلي27942
19الضلوعيةكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاروى منسي فاضل احمد الجواري27944
9الطوزاعداديةكاتب  ذكرياسر خليل حسون حميد البياتي27945
10سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدجله عبد الرزاق محمد علي ال جبير27946
6قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرريان عباس بكر شكور البياتي27947
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرطارق حسن محمد خضر العبيدي27948
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرفايز ابراهيم جاسم نايف المجمعي27951
25بيجيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان طامي تركي زعيتر الدليمي27952
27الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا حميد عبدالمنعم احمد الجواري27954
6تكريتالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد ناظم جاسم محمد العيساوي27956
20الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىجوان ياسين احمد عبد الدوري27958
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيفين علي جاسم ويس المهداوي27959
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكروضاح عزيز عبود عميري الجبوري27960
13بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء عامر خضر عبد االمير البياتي27961
25يثربالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنيب علي محمد جاسم الحشماوي27962
15تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال حازم رحيم مصطفى التكريتي27963
23الدجيلكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم حسن هالل الخزرجي27967
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرفرحان سليمان رمضان ماجد السليمان27968
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد طالل كاظم رويد المشايخي27969
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30بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر سليمان خلف عفتان .27970
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد سلطان حسن الجبوري27971
3الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس عبد العظيم صالح مهدي الخفاجي27972
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىشذى احمد خورشيد حسن27974
13الضلوعيةكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران نصيف جاسم محمد الخزرجي27975
15سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني حسن محمد حسن العيساوي27976
35الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعلي خالد طه احمد البدري27977
25الطوزكلية التربية االساسية/ الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد هادي صالح مطر البياتي27978
20تكريتكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سالم خيرهللا محمود التكريتي27979
6تكريتكلية التربية للعلوم والصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي سمير عبدالحميد عبدهللا الطائي27980
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عامر خلف حماد القيسي27982
30الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنبراس خالد محمد احمد الصميدعي27983
15سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي سالم ضاري صبري السامرائي27984
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمطر عبد محي سناح الجميلي27987
12الطوزكلية التربية للعلوم االئسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىپروين محمد فتاح مصطفى الداودي27988
10الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرطارق احمد مهدي صالح الدوري27990
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعواطف عزالدين عبدهللا احمد العبيدي27991
29قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرولبد خزعل مهدي صالح البياتي27992
13االسحاقياعداديةكاتب  ذكرليث حسين علي هاشم العويسي27993
18االسحاقيالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر يوسف عبدهللا عطيه اطعيمه27994
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسعدية دودح خلف حمدان الجبوري27995
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حسين علي نصيف المجمعي27997
25تكريتتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر نجاح ذياب عزيز الدوري27998
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررشيد لطيف محمد حسين الخزرجي28000
21سامراءاقسام صالح الدينلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيافي سهيل فهد سهيل العيساوي28001
14الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عماد نجم عبيد الخزرجي28003
30يثربكلية تربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جليل حسين عبد الخالصي28004
10سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي منير طه حسين المليسي28005
12بيجياعداديةكاتب  أنثىاطياف صباح ابراهيم علي الطائي28007
14الدجيلالتربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمروان عداي محمود عباس المكدمي28008
25الدوراعداديةكاتب  ذكرمهند باسل احمد نعمان الدوري28009
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15بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمهيمن بدران احمد خيرو الناصري28010
13الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمد محي حويجة الجميلي28011
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره اكبر حسن صالح28012
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعيسى صبحي حسين محمد الجبوري28013
20الدجيلكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد حسين حمد مشوح الخزرجي28015
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقحطان محمد احميد اسباك الدليمي28016
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافت خلف حميد حمد الجميلي28017
25بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب طارق عبد االمير هادي السعدي28018
20سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعاليه رعد اسماعيل غيدان 28020٠
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرطه احمد محمد خلف الجبوري28022
21تكريتكلة التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدرية حسين احمد حاجم الجبوري28023
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ نجم الدين رشيد شكور البياتي28024
26ديوان المديريةعلوم سياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمروان اسعد خلف دحام العجيلي28025
19بلدالفقة عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عدنان حبيب علي القريشي28027
14االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى نصيف جاسم محمد شايع28028
12الدورعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا خالد عبدهللا ابراهيم الدوري28030
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى موفق عباس علي البلداوي28031
21بلدكليه تربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان عدنان جمعه ضاحي الراشدي28032
19تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه فهد نصار عنيزان الصكري28033
29الدجيلكلية مدينة العلم الجامعة علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعلي سهيل نجم عون السالمي28034
35الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميعه محمد احمد علي -28036
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان نواف موسى حميد البياتي28037
20الطوزكلية التربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوزان علي شكر حمود البومفرجي28039
22ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرقحطان عدنان هليل ابراهيم الجبوري28040
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء خلف سلمان خلف الجبوري28041
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل عكاب احمد حمد الجبوري28043
14الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعد علي عبيد المكدمي28046
18الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيمن غدار هديب مطلك الخالدي28047
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىمهى رشيد مجيد خليل السامرائي28049
10االسحاقيكلية التربة للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين نصيف جاسم سليم المشايخي28050
20قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرصالح مهدي مجول محمود ابو خمرة28052
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13الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق صالح وهاب خلف الجبوري28057
9بلدكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا حميد عبد حسين العبيدي28058
16بيجيالهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكرعبدالرحمن مدهللا شويخ عبيد القيسي28059
16الضلوعيةكلية االمام العظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد موالن شجاع شظيف الفراجي28060
10بيجيكلية العلومحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبداللطيف مهدي امين الدوري28061
17الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه لقمان كريم رشيد البياتي28062
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرهيثم عبد خلف مديد الدليمي28063
20الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرزان خليل عبود سالم الحشماوي28066
13الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنادية عالء حمود طلمس الفراجي28067
30سامراءكليه التربيه / سامراء تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء ياسين حسان خلف البومهدي28068
10االسحاقيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد احمد محمد زناد القيسي28069
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمهران احمد عبد صالح البدري28070
20ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد خليف مصطفى علي الجبوري28071
16ديوان المديريةعلوم سياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمثنى اشرف اسماعيل حسن العيساوي28072
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعمر طه احمد هاشم العويسي28074
20سامراءالتربية للعوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح حمودي حسن صالح المخلبي28075
25الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود كريم رشيد شكور البياتي28076
20الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرمصطفى شاكر ابراهيم كيطان مكدمي28077
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير فوزي شكر محمود .28078
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايفان صالح جمال صمد الونداوي28079
5الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكرمختار حميد كامل مجيد الدوري28080
21الدوركلية التربية االساسية  / الشركاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالحارث فهمي مجيد سلمان الدوري28081
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حاتم رشيد حمود الجنابي28082
10الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكررعد وران سليم عبوش العباسي28083
30الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء عالوي محمود حسين الجواري28084
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبدهللا محمد رشيد حماد الدليمي28086
12تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهند رعد تركي هزاع النعيمي28087
20ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى كامل مجيد احمد الدوري28088
20الشرقاطاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالستار احمد عصمان الجبوري28090
25الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىوجدان حامد عياش عبدهللا الجبوري28091
17بيجياعداديةكاتب  ذكرهيثم خالد علي حماد القيسي28092
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24تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء محمد محمود جرجيس ناصر28093
10تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر عيد عبدهللا حمد الدليمي28096
3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد اسماعيل كريم ذياب بال28097
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكركفاح تحسين راكان احمد اللهيبي28098
18قرى آمرليكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركنعان نواف موسى حميد البياتي28100
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرامجد عيسى جمعه دخيل الدليمي28102
16الدجيلادارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسام لطيف محمد حسين الخزرجي28103
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبير كامل عطوان محمد الجعيفري28104
6الطوزكلية هندسة  تقنيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى فاضل اكبر قنبر بياتي28108
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخيرهللا حامد عبدهللا حمد الدليمي28110
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد الطيف احمد صلطان الراشدي28112
18تكريت االداب قسم االجتماعاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهره مزهر شاكر محمد العبيدي28113
10الضلوعيةكليه التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد سعد خلف علي =28114
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمهند اسماعيل مراد عطيه الجبوري28115
12قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمحمد طالب عباس علي الطائي28116
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صباح احمد علي28117
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرخالد ختالن حميد حسن العجيلي28118
26سامراءكلية العلوم التطبيقيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صباح نوري عبدهللا العباسي28119
18بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين احمد حسن علوان العزاوي28121
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد عبدهللا حسين الطائي28122
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان محمد بابا قادر سيد برزنجي28123
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا مصطفى ابراهيم احمد البياتي28124
22الضلوعيةالكليه التقنيه االداريه بغدادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد علي حسين علي الخزرجي28125
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسعيد ابراهيم محمد حبوش العيساوي28126
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالرحمن محمد حسن سبتي االبياتي28127
15قرى آمرليآداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي سعيد محمد محمود ابو خمرة28128
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق عبداللطيف صبار احمد الجبوري28129
30يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرماهر ياسين محمود رحيم المزروعي28130
21الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعائشه عبد الغني وهيب لطيف الدوري28134
3قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد اسماعيل محمود احمد البياتي28135
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد سعد مرعي هايس الجبوري28136
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30الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغيداء سعدون ظاهر صفوك السعدون28137
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمثنى نوري عبدهللا محمد الجبوري28140
35سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغزوه علوان احمد صالح السالمي28141
11بيجيكلة التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمان قاسم عباس سكران الطائي28143
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء حسين سالم حسين العزاوي28145
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتافكه سيروان عثمان كاكل الداودي28146
35الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىدياز وهاب حمد ابراهيم البياتي28147
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبه يان نوري محمد سعيد كيل28149
15الضلوعيةابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين عبيد محمود حسين الجواري28150
30تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عزاوي محمد علي العجيلي28151
5الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرعزت حميد كامل مجيد الدوري28153
12الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان محمد عطيه صالح التميمي28156
15الدجيلكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمارلين تركي حسون نصيف الخفاجي28158
10الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين غدار هديب مطلك الخالدي28160
15بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد فاضل خضر احمد المعيني28161
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء يوسف علي مصلح الجبوري28162
28بيجيكليه الزراعهاخرىماجستيرمدرس ثالث  ذكرعطيه عيدان جمعه عطيه الجبوري28163
25سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل خليل ابراهيم حسين النيساني28164
25بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد حميد نجم عبدهللا الجبوري28165
25تكريتتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالخنساء يوسف عباس غائب الدوري28167
30الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره محمد محسن عزيز الدراجي28168
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىفطيم جبر خضير خلف الجبوري28169
10الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نزار علي تركي الخزرجي28170
25االسحاقيزراعهبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكركريم حمد سليم عزيز القيسي28171
23الدجيلادارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريسان لطيف محمد حسين الخزرجي28172
15الضلوعيةكلية العلوماخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء عبدهللا عبد علي العزاوي28173
15العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر علي صالح سواد الجبوري28174
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد نزهان جاسم مجيد السامرائي28176
20الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير حمد ظاهر حسن الجبوري28177
6الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانجاد عامر محسن خلف الجبوري28178
29تكريتكلية التربية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىريم رعد توفيق رفيق اليعقوبي28179
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30سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد سعد ليل محمد اعذي28180
8االسحاقيكلية التربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قحطان حتروش محمد المجمعي28181
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كاطع خلف حمد اغضيب28182
14الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صالح مهيدي صالح الدليمي28183
20قرى آمرليدراسات اسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف رعد اسعد محمود ابو خمرة28184
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموسى سطم احمد نعمه الجبوري28185
25الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالسالم محمد ابراهيم علي الجبوري28187
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد فاضل كاظم علي العنزي28188
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرذاكر حكيم علي حماد القيسي28189
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرهيالن عبدهللا عباس نهار النهار28190
18الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل علي حسين محمود الحمداني28192
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرصفاء لفته جاسم صالح العباسي28193
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرأمجد فياض مجيد حسين .28194
25سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم نجم حسن احمد النيساني28195
21سامراءاقسام صالح الدينلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام شعالن شالل احمد28196
14سامراءاعداديةكاتب  أنثىجفون سهيل محمد حسن العباسي28199
20الضلوعيةالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيفين عبدهللا ابراهيم صالح الجبوري28200
11تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهديل فائز طه موسى التكريتي28201
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىهنيه خليف حسين خلف الجبوري28202
23الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىافان رمضان فقي حسين علي 28204٠
13تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسين باسل اصليفج محمود الناصري28205
8سامراءاعداديةكاتب  أنثىسارة فارس محمد مصطفى العيساوي28207
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعالء جاسم محمد علي العبيدي28208
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي حسين علي نصيف المجمعي28209
25الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىريهان صالح سالم حسين الجبوري28210
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرالزم محمد خضير حرموس الجبوري28211
21قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحسين جالل محمدعلي باقر28212
24الطوزالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايشان وهاب احمد محمد منداو28213
7بيجيالتربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير مزهر خلف صالح القيسي28214
20الدجيلكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شهاب حماده عباس الحشماوي28215
20الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروقاص سعد علي حسن الخزرجي28216
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20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرياسين ابراهيم حسن زمزوم البياتي28217
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرائده خلف معجون نجم الجبوري28219
7بلدكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس نجيب مطلك حميد المزروعي28220
25بلداعداديةكاتب  ذكرمقداد ابراهيم جمعه ضاحي الراشدي28221
13تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمينا احمد محمود مولود التكريتي28222
25الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسيف خليل ابراهيم حسين .28223
5تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرصقر مخلف صعب نجم العظيماوي28224
5الدجيلاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث عبدالواحد حمود عباس المجمعي28225
20الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغصون بشير جودي زيد الدوري28226
35الطوزإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح اصغر اكبر علي العزي28229
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى حسين طلب علي العباسي28230
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح نوري محمد البياتي28235
0الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي هادي شكر قدوري البياتي28236
17الطوزاعداديةكاتب  ذكرمراد شكور محمود منداو البياتي28237
18الشرقاطاالداره واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند احمد محمد موسى الجبوري28238
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى طاهر خيرهللا مخلف الكرغولي28239
18الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمد صالح عيسى ابراهيم الجبوري28241
20الضلوعيةكلية تربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم فرحان رحيم محمد الجبوري28243
15الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عامر عباس جابر المكدمي28246
19الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىژيان رمضان كياني حسين الداودي28248
30االسحاقيالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضير عباس نجم صالح الحمداني28249
15الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد فاضل كاظم علي العنزي28251
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد رفيق توفيق محمود -28253
18الدجيلمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرخليل فرحان عباس خليل الخزرجي28254
25بيجياعداديةكاتب  أنثىنور نصر ابراهيم جاسم التكريتي28255
14االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل حميد محمد عليج اعذيه28256
31سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الوهاب ناجي جاسم ابراهيم الربيعي28257
12الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميديا حسن غزال حسن -28258
15الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء احمد محمد صالح حميد العبادي28259
30تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين فجر عليوي الطربولي28260
12الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد فواز حواس السراي28261
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9يثربكليه التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح عبدهللا صالح محمد االحبابي28262
10تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكراركان احمد حسن حميد الحديثي28264
17سامراءكلية اإلمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان محمود محمد علي28267
15بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء منذر صادق جعفر الحداد الحسني28268
24بلدعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين روكان عبد رشيد العزاوي28269
15الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد محمد احميد اسباك الدليمي28271
24الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنبأ علي احمد صالح اللهيبي28272
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا حميد خضير حسن العجيلي28273
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم محمد نايف علوان المكدمي28274
25الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم فاضل علوان حسين المكدمي28275
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىقتيبه ابراهيم شاكر محمود العباسي28276
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سعيد جبار محمد شيخان28278
20االسحاقيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمكارم ياسين محمد سعدون اطعيمة28281
20قرى آمرليكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل فاضل حميد حمزه البياتي28282
12الطوزكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقاسم محمد سعيد جاسم قاليي28284
20تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىربيعة ابراهيم علي صالح الدوري28286
15سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان زيدان خلف حماش العباسي28290
0تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدالعزيز شكر محمود امين العجيلي28292
10بلدالتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتيسير علي عبود عباس المعراج28293
27الدجيلكليى التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام نجم فزع جاسم التميمي28294
20الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرسرحان محمود احمد حسين الجواري28295
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتحسين طه عبد يوسف غضيب28296
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس مهدي حسين رضا البباتي28297
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرياسين عبد سليمان صالح البجاري28298
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي برجد حسن رشيد البياتي28299
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان عبداللطيف صبار احمد الجبوري28300
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروسام منيف نورالدين ظاهر الجبوري28301
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرايهاب كريم حمادي حمدة البوحمود28302
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسهيله فاضل كاظم علي العنزي28303
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكربارق صالح خلف عبدهللا القيسي28304
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبد الكريم احمد خلف حمود الجبوري28306
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20بيجيكلية التربة للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم زكي ابراهيم شالش الجبوري28307
28االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جسام محمد جاسم اطعيمه28308
25العلماالدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنشوان عبدالمحسن محمد خلف العزاوي28309
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحامد محمد حسن علي العاشي28310
15العلماعداديةكاتب  ذكراحمد زامل محسن محيميد العبيدي28312
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني كنعان خضير حسن العباسي28316
12سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسعد حرجان احمد خلف العيساوي28317
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء شهاب حميد حسين الدليمي28318
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرنزار رزكار رضا محمد الشيخاني28319
24تكريتكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىصابرين قحطان عبدهللا رشيد العزاوي28321
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىافراح قاسم بنو اسماعلي .28323
29الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم لفتة حمد هدوه الزبيدي28325
18بيجيادابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد عبد حمد الدليمي28326
25الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغزوان رزوق مجيد محمود السامرائي28327
25بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور وهب هللا حمادي صبار الراشدي28328
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم فارس علي احمد العزاوي28330
25الشرقاطالعلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمد فرحان موسى عبدهللا الجبوري28331
33الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهلة جمعه ساقي نوري البياتي28332
18سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوئام طه جاسم نجدي البوحمود28333
12تكريتكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىأمال عبدالحق عبدالكريم مصطفى التكريتي28334
35بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخنساء صالح شحاذه سلطان القيسي28335
11الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر رياض رجب محمد -28338
6الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرهم محمد احمد عزيز الداودي28339
30الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي عبدهللا محمد الجبوري28342
10الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حسن علي حسون الخزرجي28343
25الشرقاطالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىانوار هاشم صالح عبدالرحيم الجميلي28344
23الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه اصغر اكبر علي العزي28346
25تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورقاء ستار جاسم حسن المعماري28348
16الطوزكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره جبار علي عبدالرضا الخميسي28350
20يثرب كلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفريد خميس ضاري عبد العزاوي28351
7الدجيلاللغاتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز ناصر علوان طارش المكدمي28352
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12الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكررسول احمد سكر شالل الخزرجي28353
20الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء تحسين شكور محمد البياتي28355
25الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىايمان هادي خليل ابراهيم الحمداني28356
12الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلسم كاظم خالد حماده الدليمي28357
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد لطيف شريف امين الداودي28359
15االسحاقيالتربيةاخرىماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنتهى عبد محي عبدالواحد الدراجي28360
39سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاصاله محمد صاحب شاكر الدوري28361
15الدجيلكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران هيالن خضير عباس التميمي28362
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىهدى حسين علي حسين البياتي28363
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرخليل ابراهيم علي حماد القيسي28364
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرنجم عبدهللا سعيد حميد الدوري28367
25الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى جاسم فرج عطوان الدوري28368
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحميد ماجد حميد احميد القيسي28369
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرموسى عبيد عطاهللا حسين الجبوري28371
24الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فالح الدين زيدان احمد البياتي28374
10تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل سعيد مدحت عبدالوهاب التكريتي28375
25الضلوعيةكلية التربيه ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعرفه عدنان محمود سليم الجبوري28376
3سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس خلف حسين حسن البو بدري28378
26تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل ناظم هيجل فرحان الدوري28379
28الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرفل احمد حميدان علي الحياني28381
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرقدامة حماد فارس غضب العزاوي28382
25بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىأيمان علي حمد خلف القيسي28383
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمنتصر احمد عبيد سلطان القيسي28384
7الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرغفوري كريم علي احمد الخزرجي28385
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرعبد الوهاب خلف سمين محمود البياتي28387
12العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار حسين علي حمادي العبيدي28388
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعيسى حازم ياسين حميد الدوري28389
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيس عزيز حميد سليمان البياتي28390
20الدوركلية التربية - قسم اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد نهاد فياض حسن الدوري28391
3بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد كريم حاتم هلو الجبوري28393
7الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي صباح محمد مجيد الرياشي28396
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7الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ناظم علي عباس التميمي28397
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محمود احمد حسين التميمي28400
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعمر نايف عبدالرحمن هزاع الجبوري28402
25االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراكرم علي نصيف جاسم المجمعي28403
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىوالء رحيم حمد شكر السامرائي28405
11تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفائز كنعان خضير حسن العباسي28406
15بيجياعداديةكاتب  أنثىجواهر ربيع اسماعيل نصيف الجنابي28407
20تكريتكلية التربية الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمرو حسام صالح محمد الصميدعي28408
17الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا طالب فواز حواس السراي28409
17الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىسهى ابراهيم عبد دبيس الجبوري28410
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكروليد خالد معروف لفته الجنابي28411
10الدجيلالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان جسام شمس عبيد المكدمي28413
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبداللطيف عطاهللا مكي حميد العيساوي28414
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن صالح خلف ماجد الجبوري28415
28بلدكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء قاسم خليل ياسين الربيعي28416
17الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده عدنان جاسم محمد العزاوي28419
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد باسم عبيد منصور القيسي28421
13ديوان المديريةالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرغانم عبدهللا عكاب موسى الرياشي28422
17الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفل رمضان خليفه حنوش اللهيبي28423
25سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالقادر احمد محمد العباسي28426
25قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرخالد حسين علي غيدان *28430
17الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىغفران عبدالسالم عزت لطيف الدوري28432
21الطوز كلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام قاسم حيدر شكر الداودي28434
32الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالكريم نجم عبدهللا ياسين الجبوري28435
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان توفيق عبد علي الحبابي28436
22سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجدة عبد الواحد حسين عبود المخلبي28437
16الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه حسين علي حسين البياتي28438
12الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا علي جاسم نجدي البوحمود28439
23سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىحال سعد احمد حسين السامرائي28440
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرتركي ناظم جديع نهار الشمري28442
19الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه وصفي حميد زين العابدين نجارلو28443
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19بيجياعداديةكاتب  ذكرجاسم عبد هللا جاسم محمد الجبوري28444
13سامراءكلية العلوم التطبيقياخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرفهد ابراهيم صالح اسماعيل البدري28445
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب سعد دحام عبد الشنداح28446
10بيجيكلية االدراة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مزهر عبد حمادي الحمداني28447
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالفتاح صالح محمد ربيع الدليمي28449
23الدجيلكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه طارق صادق حسين المشايخي28450
24قرى آمرليكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخالده عباس حمد غيدان البياتي28451
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود عبدهللا شهاب احمد العيساوي28453
33سامراءكليه التربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا خالد عبد هللا حسن العباسي28454
13الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عمر عزيز موسى الونداوي28456
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد محسن حسين غدير الجميلي28457
3الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر شعبان احمد محمد الداودي28459
19بلدالتربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها ناظم محمد حسين المرسومي28461
25الدجيلكلية االعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروسام علي محمد حسين الخزرجي28463
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد ياسين عباس محسن الجنابي28464
22الضلوعيةكلية االَدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد احمد رشيد علي الخزرجي28466
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىسهيله عاصي عواس جبر العاصي28468
20الطوزالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى سطوان زيدان احمد البياتي28469
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكربدر خضير عباس احمد البو عباس28470
15الدجيلكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء صبري محمد عكاب الخزرجي28471
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف فارس فرحان مبارك العاصي28472
25العلممعهد الدور العداد المعلمينرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء اسماعيل احمد خماس العبيدي28475
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكروليد عبدهللا مجيد حميد البياتي28476
14بلدكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا سحاب عداي محيميد .28477
15بيجيكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسمر فرج طه عبيد القيسي28478
20تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرنهاد احمد قاسم محمد الجبوري28479
5االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعزيز احمد نصيف شرعان المجمعي28481
13سامراءالتربية علوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي رشيد محمد جوري العيساوي28483
19الطوزاعداديةكاتب  أنثىبراء مجيد كريم محمد28484
10الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشهد احمد فاضل حبيب الخربطلي28485
23الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينب حميد خليل حمود /28487
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30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبة عالء كاظم جليل الخفاجي28488
15الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سليمان عزيز احمد العزي28489
2العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرخليل يوسف ابراهيم خليل الجبوري28492
7الدجيلكلية اللغاتلغة فرنسيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى خماس ندى ماهود الساعدي28493
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرفرحان احمد حسون عواد الحمداني28494
25بيجيكلية االداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب جمعه عبد الستار عبدهللا الطائي28495
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد محمود صالح عنكود العبيدي28496
7الطوزالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهه ويش صنعان حمه رش توفيق الشوانی28498
25الدوراعداديةكاتب  أنثىهند محمود شوكت محمود الدوري28499
9الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرليث رمضان خليفه حنوش اللهيبي28502
24سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى يحيى صالح عبود الشهرلي28503
15تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مزهر خزعل فيصل الخشماني28504
25الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي مهوس سبع مهوس المكدمي28506
18الطوزكلية العلوم االسالمية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافين حسن علي قادر *28508
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد نجم الدين قادر جادر البياتي28510
24بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالعزيز حمد جمعة عيسى العكيدي28513
12يثربالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد مشحن زيد محمد التميمي28514
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسعدون مناع خلف حسوني العزاوي28515
15بلدرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىوسن برهان خليل لطيف السامرائي28516
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسرى طارق عبد حسين العيساوي28519
40االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم نصيف جاسم محمد عطيش28520
12بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم جاسم محمد حسين الجميلي28522
25سامراءمالية ومصرفيةدبلومكاتب  أنثىاالء نصيف جاسم محمد /28523
15الدجيلكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب ماهر محمود حمزه الشمري28524
22تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسفانه عوف عبدالرحمن طه العبل28525
20الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساجده حامد جاسم حمود الرحماني28529
13تكريتكلية العلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل غالب ندا يوسف .28530
11الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهادي ابراهيم عطية حمادي التميمي28531
15تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةماجستيرمحاسب  أنثىسندس مجيد بدر عبد العرموشي28532
15بيجياعداديةكاتب  أنثىشيماء عبدالمجيد شاكر عبدالمجيد الدهاس28533
5الدجيلالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي واثق يوسف جميل الحياني28535
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25سامراءكلية التربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبد الفتاح جعفر مردان كهيه28537
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىنداء غتران عبدهللا محمد الجميلي28538
10الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكون آي يونس هزاع مفتاح البياتي28540
24الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حاجم كعيد حمود الخزرجي28541
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد محمد حمد بكر القيسي28542
16بلدكلية التربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء مقداد خليل ابراهيم البياتي28543
15قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكررياض شاكر غيدان عباس البياتي28544
29الضلوعيةكليه التربيه للعلوم االنسانيه عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين عبد الخالق صالح شنون الجواري28545
20تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا فائق علي هيالن الحديثي28547
24العلمتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمشارف نوري فيصل ناصر العزاوي28548
8االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروطبان علي نصيف جاسم المجمعي28549
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىكوناي حسن كاظم علي البياتي28550
6الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فهد علي حسن الفراجي28552
25يثربكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى نجم عبدهللا عيسى البوعلي28554
5تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر ثامر عباس مصطفى التكريتي28555
19الطوزكلية الرافدين الجامعةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد جاسم فهد عباس الدلو28556
30الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدنان غسان عبد هللا كوان الجبوري28564
26الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانفال معيوف احمد حسين الجبوري28565
25الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرزناد شالل لكطه خزام الطريمشاوي28566
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف مهدي نجم عبدهللا الرملي28567
11الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه عبدالسالم عزت لطيف الدوري28568
16الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده وصفي حميد زين العابدين نجارلو28569
30بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى جمعه عبدالستار عبدهللا الطائي28570
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرادريس عبدهللا درويش حنتوش اطعيمه28571
30سامراءكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حميد محمد حمد السامرائي28573
17يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف نعمه محمد مجيد العزاوي28576
22بيجياالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرروكان سعدون محمد لواش العكيدي28577
15الضلوعيةكلية تربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام فرحان رحيم محمد الجبوري28578
24الدجيلالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجعفر نبراس خليفة تالف التميمي28580
10الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح ياس خضير عباس المشايخي28582
20االسحاقيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر احمد فرحان مهدي المجمعي28583
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18العلماالدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون محمد نجم خلف الجبوري28584
10سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالعزيز صباح محمود خلف السامرائي28586
11االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر صالح عمر يوسف اغضيب28588
16الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثائر خميس خالص تايه الخزرجي28589
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرغزوان فاضل خلف صالح العيساوي28590
20بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل عبد الهادي عبد الكريم مهاوش الحرباوي28591
11الدوراعداديةكاتب  أنثىرؤى محمود شوكت محمود الدوري28593
10الضلوعيةالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان يونس فياض محمود الطائي28594
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىحنان حاتم نجم زيدان العظيماوي28597
30الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاثار غانم عون علوان الخزرجي28598
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصبا سعيد محمد غريب الجنابي28599
14الدور  كلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا حسن خلف مهدي نداوي28600
10الدراسة التركمانيةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمها سالم عبدهللا ابراهيم البياتي28601
11بيجياعداديةكاتب  ذكرمثنى عكاب لطيف احمد المعيني28603
7تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىخديجة هاشم خليل مهدي الحديثي28604
11الدجيلكلية تربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار اسماعيل لفتة خميس المياحي28605
10الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىجهراء محسن حسين غدير الجميلي28607
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرحارث مرشد احمد محمود البدري28609
11العلمتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى نوري فيصل ناصر العزاوي28610
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عزيز محمد ناصر النيساني28611
21بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي جمعه عبد الستار عبدهللا الطائي28613
15الضلوعيةكلية علوم الحاسوب و الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس خوام كعيد خلف الجواري28614
25سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر يحيى صالح جبارة النيساني28616
25الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراوات رؤوف نوري سمين الداودي28617
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد جمعه وايل عبدهللا الحيدري28618
22تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسمرة سمير عاصي هواس العاصي28619
24الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه طه احمد عبد الدوري28621
10بيجياعداديةكاتب  أنثىاالء عبدالمجيد شاكر عبدالمجيد الدهاس28623
22االسحاقيالتربية للعوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالرزاق رشيد محمد المجمعي28624
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب عبد اللطيف عبد الهادي عبد اللطيف السامرائي28625
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر مجيد بدر عبد العرموشي28626
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13الدوركلية التربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأريج وداد فيصل عبدالكريم الطعمه28627
26بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرامجد نبيل حميد عبد الصاحب الحيدري28628
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرحسين علي مساهر ناريم العبيدي28629
35االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد علي نصيف جاسم المجمعي28631
35سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد حبيب يوسف خلف الدراجي28633
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرصبار عياده وردان جزاع زبيدي28634
10بلدكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىإيناس جاسم محمد كماش الخزرجي28635
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراكرم نورالدين قادر جادر البياتي28636
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزيد محمد عبد العزيز مهدي عباسي28639
10الدوركلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوزيرة فاضل دحام حماد الشمري28641
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه سعدي فرحان عريمط الدليمي28643
16تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعز الدين وليد جاسم محمد الدليمي28645
11قرى آمرليالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفاطمة صالح حمد شهاب البياتي28646
10الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رعب هارون حميد العزاوي28648
20االسحاقياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم محمد مهدي موسى اعذي28650
17بيجيالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه حميد خلف حردان الجنابي28651
15العلمكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنى هالل شبيب جعاطه الجبوري28652
12االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرلى عادل ساهي حسن طرفه28654
25الضلوعيةاالدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيصر محجوب حسن هنيدي الفراجي28655
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح مهدي حمد حسين العباسي28656
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرالحارث عبد الكريم جمعه حمد السامرائي28658
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكركمال عجم صالح خلف الجبوري28659
6الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرعمر عبدالقادر حمد محمود النعيمي28660
18سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هاشم محمد فاضل الحداد28662
25يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قيس محمد نوري الربيعي28664
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرسامي نواف عبدهللا صالح الشمري28666
35سامراءكلية الزراعة / االقتصاد واالرشاد الزراعي اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىريم ماجد حسن علي الجنابي28667
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخولة محمد عبدالرحمن علي الجبوري28668
21بلدكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح مهدي ربيع غنام الرفيعي28669
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهوشيار خورشيد رشيد سمين28670
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد علي كريم جاسم =28672
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10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد خليل ابراهيم احمد حكمت28673
6بلدتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير حقي اسماعيل خليل الجميلي28675
22الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنغم عادل يوسف عباس الزبيدي28676
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى داود نعمان محمد موسى فرج28677
20تكريتكلية التربية للبنات تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى سمير عاصي هواس العاصي28678
20الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد خميس سبع عطية المكدمي28679
15بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عبدالستار عبدهللا سلطان الطائي28681
11الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه غازي حميد مخلف اطعيمة28682
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىچرو احمد رشيد كنجه كلي28683
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرمحمد علي مساهر ناريم العبيدي28684
3تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمصطفى كمال صعب نجم العظيماوي28685
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرحسين يحيى مهدي صالح االيوبي28686
23الشرقاطكلية الحدباء الجامعة / الموصلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشار عيسى بشير غضبان العنزي28687
21الدجيلالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهدى سعد فاضل نصيف السالمي28688
32الشرقاطكلية التربيه االساسيه / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عكاب سعود هديل الجبوري28689
23االسحاقيكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف علي حسين مطلك القيسي28690
20الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمعة محمد طحطوح فالح المحمد28692
10بيجياخرىدبلومكاتب  ذكركمال عبدهللا حسن محيميد الجبوري28694
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرسامي جمعه خليل ابراهيم الحمداني28697
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكررشيد سعدون فهد حاجم البياتي28699
19الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم محمود عمير الفراجي28700
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسيف عبود شهاب احمد طرفه28701
15الدوراالداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحذيفه عامر راضي امين حيدراوي28702
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبدالرحمن محمود محمد الخزرجي28703
31الطوزكلية اصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء كمال محمد عزت 28704٠
10الدجيلكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طالب حسين درباس الخزرجي28705
24الضلوعيةالتربية االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىدنيا طارق ياسين احمد الجواري28706
17سامراءكلية العلوم التطبيقة كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند جمال حامد خليل الهاللي28707
10الطوزالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور محمد احمد صالح البياتي28710
24تكريت كلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبد الحميد ممدوح محمد فياض الصجري28711
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد حسين عبد فرحان العجيلي28713
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25بيجياالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخطاب صالح مخلف محمد الجبوري28715
10الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىاحالم محمد حسون خلف الطرازي28716
16سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىبشائر ابراهيم صالح احمد البو عباس28718
15يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد قيس محمد نوري الربيعي28720
17بيجيكلية التربة للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد خلف محمد خلف الجبوري28721
14الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه اسماعيل علوان طارش المكدمي28723
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح نجم عبدهللا محمد الداودي28724
22سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة عدنان محمد اسماعيل البدري28726
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم كرم احمد نجدي28727
20االسحاقيكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام حامد بدر حسين طرفه28728
20الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرباب حميد حماده صالح الجبوري28730
28تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى شالل ندا عبدهللا العجيلي28731
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراسامه خالد سلمان رحيم السلمان28733
25الضلوعيةكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب غازي ابراهيم سليمان الجبوري28734
25تكريتكلية االداب عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىسمر احمد خلف مرمي الدوري28735
11االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عادل ساهي حسن طرفه28738
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعز الدين قادر مهدي صالح الفراجي28739
3قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكركاظم اشرف امين لطيف28740
13بلدكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادم مهدي ربيع غنام الرفيعي28742
15بيجيمتوسطة االدريسي0ثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود حسن مجيد جاسم العيثاوي28743
25الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف مولود ابراهيم مهدي المشايخي28744
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله عباس مهدي نصيف السرحان28745
25االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء سعود كلش حنتوش اطعيمه28746
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد صديق عبد مخيلف الجنابي28748
13سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد نعمة محمد وادي البومهيدي28750
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفاتن شجاع مانع محمود الطيفي28751
23االسحاقياعداديةكاتب  أنثىرغد حامد عفتان مبارك الجميلي28754
30الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شهاب احمد حسين الربيعي28755
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالرحمن احمد حسن ظاهر الشمري28756
17الطوزالكلية التقنية كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدنيا صالح رمضان حسين -28758
10الطوزكلية التربية طوزخورماتوافيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبراس ناظم عبد المحسن مصطفى البياتي28759
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21الشرقاطكلية التربيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء صالح اسماعيل حسن الجبوري28760
17الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار مزهر حمد احمد الدوري28761
18االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف سعدي احمد جاسم اطعيمه28762
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره قاسم محمود ولي .28763
10بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر احمد جمعه جواد المفرجي28764
33الدورالفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمينه عبد الغفار احمد غفور الدوري28765
20الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىهناء سهام مصطفى محمد البياتي28766
30الدجيلالتربية ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم محمد خلف عباس الخصرجي28767
11الضلوعيةكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى ابراهيم محمود عمير الفراجي28768
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرصباح خليل سليمان عمر سالمي28769
13بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسن يوسف خلف حسين الحدادي28770
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد سعد قدوري حبيب الرحماني28771
25االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحارث فنر نصيف جاسم طرفه28772
19الدورعلوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف ناطق نايف مجيد الدوري28773
24الدجيلكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسالم دليل حامد حسن الجميلي28774
35بيجي0رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايالف عامر مزهر ثامر الزاملي28775
10تكريتكلبة التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حميد مشوح فريح الفراجي28778
8االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد جبار سليمان داود اغضيب28779
23بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد احمد علي محيميد العبيدي28780
6ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد صباح سليمان احمد العزاوي28781
40الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء نزيه عبد الكاظم احمد الدجيلي28785
20سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء علي مصطفى سليم الدراجي28786
25الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم حسن احمد صالح الجبوري28787
20تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد ثامر احمد حسين السميحي28790
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرموفق عبدهللا عويد حمادي اللهيبي28793
18بلدكلية التربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه جبار أسماعيل حسين المشهداني28794
14ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصهيب محمود عزاوي احمد المكدمي28795
13الطوزالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركنعان وصفي حميد زين العابدين نجارلو28796
30الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبلقيس عزاوي محمد زعيبر الجواري28797
17تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه هشام احمد علوان المشايخي28798
18االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن عادل ساهي حسن طرفه28801
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10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكركرار احمد كاظم عباس الحياني28802
18بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان ماجد محمد سبع الحمداني28803
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى شكر منديل صالح الجبوري28804
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدان علي قلندر خليل /28805
9بلدكلية التربيةالعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزمن مبدر محمود جميل /28806
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهناء فرج عبداالمير علوان العباسي28807
16يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران مدحت علي حسين الحشماوي28808
20الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاريج شعالن جابر شيحان المكدمي28809
10الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق ماجد حميد محمود الحشماوي28810
20الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام قاسم جبار حميد الشيحاني28812
19الدور كلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم مؤيد ابراهيم بكر /28813
17الدجيلادابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان فليح نايف نزال المكدمي28817
25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد عبدهللا محمد عبدهللا الجميلي28818
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عبد حميد مهدي البياتي28820
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجمعه راكان دلي عكله الجبوري28821
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد سعد ياسين عباس الجمعه28823
13الدجيلكلية التربية-ابن رشد للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار جاسم عبيد حسين الخزرجي28825
21سامراءكلية العلوم التطبيقةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد يونس احمد حميدي السامرائي28826
11الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء طه حمادي طه الدوري28827
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعماد حسين عطاهللا مهاوش الدليمي28828
26العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر ناصر تركي صليبي المسعودي28829
22الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا عبدالهادي لطيف سالمه الجبوري28830
20تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا حميد مشوح فريح الفراجي28831
13سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة علي عطية عباس البدري28832
13الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء سرحان زبار اسماعيل السالمي28833
5ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىشهد حسين خورشيد غريب البياتي28834
7تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهوازن كمال مصطفى محمد العجيلي28835
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد شاكر حمدان سالم العزاوي28836
13الدوراخرىدبلومكاتب  ذكراياد مزهر حمد احمد الدوري28837
14الطوزاعداديةكاتب  أنثىجيلر برهان الدين نوري توفيق البياتي28838
24الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا حسين علي حسين الجبوري28839
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25قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكراياد عبد جاسم محمد البياتي28840
25الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبداللطيف هشم محمد البواسود28841
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل علي عواد جويريد المجمعي28844
30الضلوعيةلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا محمود ابراهيم حسن الفراجي28845
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرفاروق فيصل نصيف جاسم العزاوي28846
26االسحاقيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال عوض عدنان جاسم الدوري28847
14قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عباس مهدي عيسى البياتي28848
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عصام محمود عبد الدراجي28849
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكركامران عزيز رشيد عبدالرحمن كيل28850
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبلسم اسماعيل عبدهللا حلبوص البوهادي28851
15بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد الرزاق ظاهر حبيب حسين الشامي28853
18الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خلف احمد محمد البياتي28855
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء فاضل الطيف جاسم الخزرجي28857
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرعالء طه محمود حسين /28858
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد حسين عبود محمد الفراجي28859
30تكريتاعداديةكاتب  أنثىهند شريف شعبان اسماعيل الصافي28861
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعرفان محمود سليمان حبش البياتي28865
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورسل نوري محمد حسن بندر28866
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىماجده عطيه علي عبد العزاوي28867
10قرى آمرليكليه التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء جمعه بكر حسن .28870
38الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه محمد احمد كرم زنكنه28873
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرنعيم يوسف رمضان محمد البواسود28874
20بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن جودت رميض يوسف العزاوي28877
19سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء ياسين صالح حمد -28878
2بيجيابتدائيةحرفي  ذكروليد فرحان محمد اسماعيل الجبوري28879
20سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام فتاح فهد محيميد العباسي28880
8ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي حامد ياسين عبدهللا الطربولي28883
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء اديب جاسم حمادي التكريتي28884
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىبراء عبد الرزاق قاسم احمد اغواني28885
20يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىأختيار خضير حسين خضير التميمي28886
20الضلوعيةكلية التربية ابن الهيثم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران زكي علي صالح الفهداوي28887
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5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكربالل جاسم صالح حمدي الجنابي28888
7بلدالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شاكر علي محمد المزروعي28889
23تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى فائز عبدالغني حسين العباسي28890
18تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر سالم علي رشاد النقيب28891
25الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىازهار محمد احمد محمد الدوري28892
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراسحاق يحيى بريسم حسن المكدمي28893
11بيجياعداديةكاتب  أنثىمنار محمد كامل حتروش الشمري28894
20الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغاده رعد غانم عبد المكدمي28895
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نجم عبدهللا محمد الدوادي28896
19ديوان المديريةكلية  االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمحمد حسن محمد خلف السالمي28897
3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيثم بوداغ عدنان رشيد البياتي28899
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرزكريا محمد احمد خضر الجبوري28900
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى غالب دحام حسين الحمداني28904
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى احمد عبد العزيز موسى البياتي28905
33تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريحيى شالل ندا عبدهللا العجيلي28906
4الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي مزهر حمد احمد الدوري28907
25الدجيلالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى زهير محمود حسين الزبيدي28908
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال علي عبود عصفور الحمداني28909
4الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد قاسم محمد رزوقي الدوري28910
20بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم احمد جمعه جواد المفرجي28911
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمروان هالل عبدهللا مطر العبيدي28912
21الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدان اسمت مهدي جعفر البياتي28913
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبدهللا خلف عبدهللا القيسي28916
15بلداعداديةكاتب  أنثىسارة حافظ احمد سلمان الجميلي28917
10العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد علي احمد حسين الجميلي28918
20الدجيلالتربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده احمد خزعل خميس الخزرجي28919
12بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروطبان حمود مضحي جربوع الجنابي28921
19الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا محمود شوكت محمود الدوري28923
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعدي مهيدي علي فرحان العزاوي28924
8تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمبارك خضر مهدي صالح الوشاحي28926
25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنغم خليف عجرش ديك الجنابي28929
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15الطوزكليه العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هادي برجس حسن البياتي28930
10تكريتبدون شهادةحارس ثاني  ذكرخلدون محمد صالح حمودي التكريتي28931
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمصطفى احمد محمد ضيف الجبوري28932
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعيد جبار محمد شيخان28935
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا رعد ابراهيم جاسم عكوشي28936
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرخالد ناجي حواس عبد هللا العيساوي28937
16الضلوعيةكلية التربيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروضاح فؤاد حسن محمد الزبيدي28938
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرأحمد نواف عناد سريح الحلبوسي28939
3الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرنزار هارون فاتح حسين الداودي28941
11سامراءكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايمان شهاب احمد عباس البدري28942
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىروى محمد جاسم حسن المرسومي28943
19تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاالء عبدالخالق حمزه محمد الحياني28945
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول طه جاسم محمد المجمعي28946
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى جاسم صالح حمدي الجنابي28948
6بلداالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد كريم علوان موحي الساعدي28949
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىسراب حردان خلف حميد العكيدي28951
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكركنعان منذر علي حمد البياتي28952
15بيجيالتربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن جميل عطية صلفيج الشمري28953
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف ياسين طه موسى التكريتي28954
15الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرامانج عبدالخالق عزيز حسين الداودي28955
12الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد غالب حسين البياتي28956
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرحمزه عبد العظيم دخيل كاظم العبيدي28957
12تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاميره عبد الطيف سعيد العجيلي28958
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد فيحان خلف صالح الجبوري28961
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء احمد محمد كنين الناصري28963
15الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد خالص سبع مهوس المكدمي28964
11سامراءالفقة واصولةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء احمد علي حمد العيساوي28966
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفالح حسن حمد حمود المرسومي28967
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىڤيان شكور مجيد ابراهيم الداودي28968
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد احمد ذياب عالوي الطالل28969
25بيجيكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىامال علي عبود عصفور الحمداني28973
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15يثربالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي محمد مهدي صالح الفراجي28974
17بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف حماده حسن محيميد الجبوري28975
25الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حمد حميد يوسف الدوري28976
28الدورالتربيه للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ضياء اسماعيل محمد الدوري28978
23تكريتعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىغصون ضامن علي احمد الناصري28979
27تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه رجب حسين خلق الطربولي28981
20االسحاقيكلية التربية سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء محمود الطيف جاسم طرفه28982
14الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه لطيف عبدهللا لطيف الجبوري28983
35بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىامان عمر نجم عبدهللا الناصري28985
23بلدكلية التربية للعلوم االنساسية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس عبد الحميد حسين علي الحيالي28986
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرابراهيم مولود ابراهيم علي الشالش28989
40الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامير مالك حسون عباس العنزي28990
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررياض دلف مغير عبدالكريم البياتي28991
32الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالتفات عزيز رشيد صالح الجبوري28992
16العلمكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعادل عبداللطيف حسين محمد كبير28994
3الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعباس محمد حسين حسن شيخان28995
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي عيدان عزيز سلمان البياتي28996
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرقصي عويد غزال شالش الجنابي28998
22بلدالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عماد عبد المهدي طاهر الربيعي28999
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء محمود ياسين طه العزوز29000
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد يوسف حسين حمد الجبوري29002
16سامراءالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي سالم حمود طه العزاوي29003
25تكريت كلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح علي ندا علي العجيلي29005
9الطوزالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي فاخر حسين حمادي البياتي29006
15تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىخالدة شالل ندا عبدهللا العجيلي29011
30قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند محسن احمد سلطان البياتي29012
7االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالمعتصم فائق حسين حمد اطعيمه29013
35بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهيفاء عبدهللا الطيف احمد الربيعي29014
18الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة حسين جميل سعيد المشايخي29015
16قرى آمرليكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالة رشيد وادي خلف البياتي29017
10ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد برهان عبدالرزاق محمد ال جبر29018
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25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف صالح عدامه هيشان التكريتي29020
20الضلوعيةمعهد اعداد المعلمات عربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسمر كريم محمد عبيد الجبوري29021
20بيجيكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسمر لطف هللا احمد محمد الدوري29022
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرزانا يونس علي محمد -29023
13الدجيلكلية التربية ابن الهيثم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغياث ثابت حسين ياس الخزرجي29024
25سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرسل جاسم نصيف جاسم البازي29025
25الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد جاسم محمد الجبوري29026
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم حامد علي صالح األحبابي29027
14ديوان المديريةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحارث عيسى عبد محمود الجبوري29029
20بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء هاشم محمد لواش العكيدي29030
10الضلوعيةكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى دحام حمد محمد الجبوري29031
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىپيمان شكور مجيد ابراهيم الداودي29032
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىميسم احمد حميد جاسم الساجي29033
25سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد يونس محمد علي الدراجي29034
20الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند احمد جاسم حمد الجبوري29035
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرماثل اسماعيل خلف نومان الدليمي29037
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىزينب حردان خلف حميد العكيدي29038
25العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد كريم شحاذه صالح العزاوي29039
15الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي كريم حسون خلف الجبوري29040
10الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين سامي تركي عبدهللا السلماني29041
1بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرايمن مزبان هايس عذاب العزاوي29042
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح شويش حميد عبد العزاوي29043
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىغفران فاضل عباس خضير الخشماني29046
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء شهاب احمد مهدي العبيدي29047
7تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم عواد علي سالم العيساوي29048
20الدورالتربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ضياء اسماعيل محمد الدوري29049
12الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىاماني ضرغام محمد صالح رؤوف السامرائي29050
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىمريم طه صبري طه الويس29052
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم مشعان شاهر كيصوم الشمري29053
18الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس عبد االمير لطيف عبد الحسين الخربطلي29054
18بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف محمد عبود علي الجميلي29055
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20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروة بديع محمد هاشم السامرائي29056
30الشرقاطكلية التربية للعوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغاده خالد جاسم محمد الجبوري29057
25ديوان المديريةاالداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكريحيى ارشد جميل سلطان الغفراني29059
3تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكريونس شالل ندا عبدهللا العجيلي29060
5الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمهند عماد عبد المجيد عبد الحسين الزبيدي29061
17سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه مهدي كاظم بربوتي السامرائي29062
20الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شعالن خلف حسن الخزرجي29063
12الطوزكلية القلمرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن وجدي نيازالدين اكبر بير قدار29065
16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاروق عبد الطيف سعيد العجيلي29066
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاماني جاسم محمد جاسم الجبوري29069
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهند ثائر ضامن عباس الحديثي29070
28بلدكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمود كاظم مهدي الشمري29072
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف احمد عبد علو -29073
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعويد علوان لواخ محيميد الشمري29074
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخنساء حسن علي لطيف /29076
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالرزاق خلف رزوق خلف -29081
3الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد جمعة مصطفى كوردي البياتي29082
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىيسرى جاسم محمد سمير المعيني29083
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنظيره خلف جاسم محمد المحمدي29084
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرايمن بدر جاسم مخلف الخزرجي29085
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد نايف حسون علوان الخزرجي29086
11الدجيلالتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين حميد علوان طارش المكدمي29087
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدي فرحان ابراهيم موسى الجبوري29088
8الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمنتظر محمد كعيد حمود الخزرجي29089
25سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطالل فائق ابراهيم حمد السامرائي29090
19االسحاقيالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمواهب محمد عبيد جدوع اطعيمه29091
25بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس عادل علوان محسن الراشدي29093
16تكريتعلوم الحياة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ثاير مناور حسان العزاوي29094
24الدورالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه حسن علي حساني الدوري29095
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى طالب هادي شهاب المفرجي29096
25الدجيلكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبود فرحان عباس التميمي29097



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

24الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايالف طلعت محمود مجيد االختيارلو29098
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىفرح شجاع مانع محمود الطيفيه29101
10االسحاقيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبد ويس خضر اغضيب29103
10الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحميد جميل ابراهيم حمد الخزرجي29105
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهيثم يوسف جمعه جواد المفرجي29106
12بلدتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي عبد الرحمن محمود طالل الراشدي29107
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىغفران باقر صادق حبيب العبيدي29108
23االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى علي بدر هالل اغضيب29109
23االسحاقيكلية االمام االعظم عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العزيز محمد درويش حنتوش اطعيمه29110
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ابراهيم سليم سوادي القيسي29111
30سامراءالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد جاسم حمد العيساوي29112
25العلمكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرنصير خلف محمد خلف محمد29113
21قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان عبدهللا حسين علي البياتي29114
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرخالد دهام محمود عبد العجيلي29115
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىفاديه تقي رشيد خورشيد البياتي29116
23تكريتكلية العلوم علوم حياةدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىسهاد ابراهيم مصطفى حمد البياتي29117
22سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى باسل حياوي محمد السامرائي29118
19تكريتالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مولود مرعي حسن الناصري29119
25الدجيلكلية التربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامين عزيز علي سبع الخزرجي29120
15الدوراجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري29121
9بيجيالهندسهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاسراء محمد عبدهللا محل الجنابي29122
7قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء كريم جاسم توفيق البياتي29123
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكروسام قصي ابراهيم عيسى السامرائي29125
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسعد احمد ذياب عالوي الطالل29126
20بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرالبدر فتح هللا جاسم محمد الزوبعي29129
22بلدالتربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عازم عبد الرحيم جاسم رحمة هللا29131
26الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسروه حسين همزه محمد الداودي29133
18بلدكلية الهندسةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد مجيد محمد حمود المزروعي29135
14بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد حميد محمد حميد القيسي29139
20العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلينا كريم شحاذه صالح العزاوي29140
40سامراءكلية االمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحفصه صبري خلف جاسم /29141
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11ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمينا نافع حازم علي التكريتي29142
25تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء سفيان طه هزاع القاسمي29143
13ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرضيف محمد ضيف كاظم المكدمي29144
25سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنصور رشيد صالح منصور العيساوي29146
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرقتاده طه جاسم محم المجمعي29149
15تكريتكلية التربية البدنيه وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ نمير هاشم عبدالكريم الدهمشي29150
13الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري29151
15تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرخالد عبد خلف عنتر الصالحي29152
20بلدكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى قيس توفيق مجيد -29153
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغسان نايف جميل محيميد النيساني29154
30الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدي حسن خلف كردي السبعاوي29155
16االسحاقيكلية االمام االعضم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه حمد كردي محاسن طرفه29156
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى سعد حامد ذياب الطالبي29157
10يثربكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد محمد حسين علي الحشماوي29159
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحمزه سعد محمد خلف الحبابي29160
17االسحاقيكاية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال سامي عبدهللا حسين شايع29161
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرياسر جمعة مصطفى كوردي البياتي29162
6الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرظافر لطيف صالح علو الفراجي29167
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمرتضى محمد صكبان مزحم الخزرجي29168
14الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء سعد جاسم جواد المرسومي29169
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي اديب علي زيدان الناصري29170
5يثربالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبد الرحيم صدام عبد هللا المزروعي29171
5سامراءبدون شهادةحرفي  ذكركوان جبار عبدهللا حميد العباسي29172
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرانور حاتم نجم زيدان العظيماوي29173
11ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرادهم مانع محمود مطلب العجيلي29174
13بلدكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصهيب فؤاد محمد عبد الصاحب الربيعي29175
13سامراءكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصديق حسين دخيل مهدي الدراجي29176
31الشرقاطكلية التربية للعوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسلمى نافع عبدهللا حمادي النعيمي29177
15بيجيكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرقتيبة محمد عبدهللا محل الجنابي29181
8الشرقاطالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان يوسف علي مصلح الجبوري29182
0سامراءبدون شهادةحرفي  ذكربالل جبار عبدهللا حميد العباسي29185
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11الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرياسر علي حسين مردان -29186
30الدراسة الكرديةلغة كرديةدبلومكاتب  أنثىبيخال سعيد محمد محمود -29187
16سامراءكلية التربيه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الناصر نمر قدوري عباس البازي29188
11بلدكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عامر علي عبد الحرباوي29190
30سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزياد خلف محمد حسين السامرائي29191
26تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال جمال نوري حسن الناصري29193
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد نعمان كريم مصطفى البياتي29196
25بيجيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىنور محمد عبدهللا محل الجنابي29199
10تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا خضير نجم خضر العجيلي29200
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد خلف سليم خلف القيسي29201
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرزين العابدين علي رشيد حمادي الجبوري29204
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنيران عبداللطيف احمد حبيب العباسي29205
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىانعام رمضان عباس كريم السامرائي29206
18الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاد / محاسبةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقحطان سالم نصيف جاسم العبيدي29207
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخليل ابراهيم علي حماد القيسي29209
6بلدكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم محمد موسى فرج البلداوي29211
33الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينا عبدهللا عيسى جاسم الجميلي29212
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد حديد بشير محمود محمد الصميدعي29213
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصفاء احمد عبدهللا حسين الجبوري29214
28تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة سالم حميد نعمان *29215
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس مهدي خلف كاظم الخفاجي29216
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبداالمير اسماعيل حسون حميد29217
5سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدهللا فاضل ياسين مناحي الجبوري29219
25الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره احمد حسن محمد الجميلي29220
14بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد حازم نجيب عبد المحسن الربيعي29222
28الطوزاعداديةكاتب  ذكراسامه نعمان كريم مصطفى البياتي29224
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد جمعه فرج غيدان الداودي29226
12بلدالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء حيدر عبدالكريم سلمان الحدادي29228
25تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقبه نافع حازم علي التكريتي29232
19قرى آمرليالتربية للعلوم الصرقةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد عبدهللا حسين علي البياتي29236
22سامراءكلية تربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء نعمان خضر مهدي البازي29239
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19الدجيلكلية التربية-ابن الرشد للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سعيد موسى جعفر الزبيدي29241
14بلدالتربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد علي خليفه خضير الجابري29242
23بلدتربية ابن رشدعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جعفر حسون ابراهيم االعرجي29244
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىهديه مخلف حميد مصلح العبيدي29245
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعمر احمد عبدهللا حسين الجبوري29247
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىاطياف عبد حسين ضامن الجبوري29248
20سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنين عبدالسالم مزعل حمادي السامرائي29250
12الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىأيالف ابراهيم عبادي حسين الجبوري29251
17سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا فاروق بدور مهدي الحسيني29252
30تكريتالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأميره أسعد احمد يونس اعذي29255
15تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف فارس سعيد عبدالجبار القاضي29257
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصفوان فيصل غازي بكر التكريتي29258
20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى فليح حسن علي ال صفو29259
15سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي سالم عبدهللا محمد العباسي29260
25قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرصفاء عصمت ابراهيم حمزه29261
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء نعمان خضر مهدي البازي29262
34الدوركلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدينا فالح احمد محمد السامرائي29264
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ناظم عبدالمؤمن رشيد الدوري29265
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه ياسين حميد عثمان الدوري29266
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان سمير محمود فيصل الحديثي29267
18قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب حسين عباس جوكل البياتي29270
12بلداعداديةكاتب  أنثىدعاء حيدر سامي علي الدليمي29271
18سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبدالهادي عبدالرحيم الطيف السامرائي29272
27الدورالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف ايوب صالح قدوري الدوري29274
15الطوزابتدائيةحرفي  أنثىجميله حسن مجيد خلف البياتي29275
30بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة ماجد محمد سبع الحمداني29277
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا رعد ياسين عبد الرزاق التكريتي29279
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الجبار غازي عزيز عبدهللا البياتي29280
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىامنه ابراهيم عواد حسين الجنابي29281
33سامراءكلية االدابلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرصفاء عبدالرحمن احمد نجم العباسي29282
29سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد ثابت خضير محمود البوهادي29284
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15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرأوس محمود جاسم محمد الصجري29286
20سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان مجيد اوهيب ارزوقي السامرائي29289
17تكريتكلية اصول الدين الجامعهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا حاتم حسين علي الناصري29290
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنايف احمد ساهر الهي الشمري29292
20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىياسمين صالح سالم جاسم البدري29295
21بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرقية ابراهيم عواد حسين الجنابي29296
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنصير ابراهيم مهيدي صالح الفراجي29298
18سامراءكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان عدنان محمود مصطفى الدراجي29299
8العلماعداديةكاتب  ذكرطارق زياد خلف عبدهللا الجباره29300
22الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىفائزة ناظم شكور احمد الداودي29303
8بيجياعداديةكاتب  ذكرمعتمد حامد رجب عيث القيسي29304
17ديوان المديريةاالداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغسان عبدالنبي رحيم هادي العاني29305
25الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرجمعة حمود مصلح احمد الفراجي29306
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا خميس عبدهللا حمود الصجري29308
10سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قاسم محمد جاسم السامرائي29309
15تكريتكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء نبيل نايف طه الجميلي29311
13الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصون يار قاسم عباس زالو اختيارلو29312
17الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنخشان قاسم خورشيد احمد بال29314
12بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراياد خالد عبدالقادر بنيان الجبوري29315
15بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مقداد صالح ظاهر المزروعي29316
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد اركان خالد نجرس الناصري29318
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعبدالرشيد عطاهللا رشيد عناك الجواري29323
25ديوان المديريةكلية االعالماالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرالفي عبدهللا هنيد علي اجباري29327
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحمدي محمد عكاب احمد الفراجي29328
23التعليم المهنيكهرباءدبلومكاتب  ذكرعباس حسين حسن زيدان البياتي29330
15بيجيكلية علوم الرياضيات والحاسوبحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنادية حمدي حسين علي الجنابي29333
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد كامل طامي حسون الفراجي29335
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عايد حسن صالح المياحي29336
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه احمود عباس محمد الجنابي29337
4العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمعاذ زياد خلف عبدهللا الجباره29341
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرميسر مرعي عبد شريف الجبوري29342
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26االسحاقيكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرحارث خوام مهدي خزعل الرفيعي29343
21قرى آمرليكلية التربية البدنية والعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام سليم ابراهيم موسى البياتي29345
16بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور احمود عباس محمد الجنابي29347
18الطوزكليةالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا صالح حسين خلف العزي29348
21الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين معروف قادر خورشيد البياتي29350
22ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىنبأ خضر صالح عطيه المرسومي29351
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرضياء احمد جاسم حسن السالوي29354
25الضلوعيةكلية الشريعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام مجبل جاسم عطيه العبيدي29355
20تكريتكلية الهندسةاخرىماجستيرمهندس   أنثىاسراء سامي فرحان خضير الجنابي29358
25تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيناء ناظم صبحي أحمد الناصري29362
18الطوزكليه التربيه البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء حازم حسن امين .29364
20بلدابتدائيةحرفي  ذكرصديق محمد علي محمود الدراجي29366
14الدوركلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكركمال اسعد كمال اسعد الدوري29369
15تكريتالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خزعل صالح محمود العجيلي29373
30الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان سطوان محمود قمبر رحمه29374
27الطوزكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى معروف قادر خورشيد البياتي29375
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن يوسف مرزه مهدي السعدي29376
35تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل ابراهيم مجيد محمد الناصري29377
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد عايد محمد جتام الشايع29380
18العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء ربيع سهيل نجم العبيدي29381
6الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرخيري مهدي صالح شريح الطرازي29382
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرشاهين مصطفى غني متعب .29383
15بلدالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد رزاق خلف عبد الدراجي29384
15بلدابتدائيةحرفي  ذكرمؤيد علي محمود علي الدراجي29385
11بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد صباح مطر خضر القيسي29388
17الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرالساجد اسعد كمال اسعد الدوري29389
19بلدكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى زهير شهاب احمد الربيعي29391
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرزين العابدين حاتم نوري كريم *29393
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد عبدهللا علي سليم البياتي29395
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر حسين علي المجمعي29396
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعقيل عبدالكريم رشيد مصطفى البياتي29397
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10الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىزينب عماد الياس احمد 29400٠
20تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكررامي عبدالرحمن محمود محمد الخزرجي29401
16الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف علي محمود محمد -29404
35سامراءاآلداب والعلوم اإلنسانية والتربويةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن احمد عبد خلف العباسي29405
28بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه رباح محمد حسن التميمي29406
13يثرباعداديةكاتب  أنثىسمية ميثم عبد الحسين علوان النعيمي29407
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ارشاد رشدي عطية التكريتي29409
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراثير جاسم خديوي محمد الجبوري29411
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصالح عسكر ضامن حسن اللهيبي29412
21بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى اسماعيل ابراهيم موسى الجبوري29413
15بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور صباح مطر خضر القيسي29415
10بلدكلية التربية البدنية و علوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى ثامر احمد سلمان السعيدي29416
40سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده فاضل عباس علي العباسي29418
6تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل حسن علي خماس العزاوي29419
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلطيف خلف محمود جاسم الحشماوي29421
21الطوزكلية أصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد ستار محمدامين مصطفى الداودي29423
27الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسند علي قدوري مرشد العزي29424
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسين حسن جاسم محمد العيساوي29425
10بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير خالد صالح حربي الجنابي29427
5بلدكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ياسين محمود رحيم المزروعي29428
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهيرش احمد عثمان سليمان الجاف29430
17بلدكليه االمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي خالد حاتم ماهود عزيراوي29433
22بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرأحمد خلف احمد شبطة العكيدي29435
10بيجيكلية القلم اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صباح مطر خضر القيسي29436
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد حميد محمد حطاب الجبوري29437
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس نصيف جاسم عبيد الخزرجي29439
25الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور علي مطلب حمودي البياتي29440
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىشذى مهدي حميد ثلجي ال مهيدي29441
32بلدكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء قاسم متعب عبد الكريم الحدادي29444
15بيجيكلية التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدهللا جاسم محمد الجواري29445
15يثربابتدائيةحرفي  أنثىصالحة حليم جاسم خلف الحشماوي29446
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15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام حاتم نوري كريم *29447
17بيجياعداديةكاتب  أنثىرؤى خلف جاسم محمد الجبوري29450
21تكريتكلية االدابلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبتول مزاحم ذياب احمد الدهمشي29451
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىديمن رشيد حسين علي الداودي29453
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار رعد زنزل محمد شايع29454
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسل محمود خضر صالح العجيلي29456
24الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند صالح عزيز احمد البياتي29457
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عامر فيصل مهدي الدوري29459
29تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد نائل ناجي محمد الرازقي29460
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخوله حسين جاسم حسن البياتي29465
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء علي حميد حماده الجبوري29466
20بلد كلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس فرحان علي احمد العزاوي29467
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد حمد علي وهاب الجبوري29468
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان قاسم محمد عبد الحميد حنونه29469
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرصباح ياسين صالح ريحان االسودي29471
4الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد صفر جواد محمد الداودي29473
17يثربالتربية بناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمكارم رعد جاسم حسين المزروعي29474
15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسميعه كامل محمود مرهج الشمري29475
8بلدكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة ستار سرحان طالل الجنابي29478
40بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسين عبد علي حسين فليفل العبيدي29479
3االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد حمدان لطيف شرعان اغضيب29480
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمقدام ناظم ياسين صالح االسودي29481
17الطوزكلية التربية \ طوزفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء يونس حمود حسين الحمداني29487
20بيجياالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى جاسم خلف شبطه الجبوري29488
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنذر علي محمد فهد الجبوري29490
17سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى سمير عاشور كردي العزاوي29492
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم محمد خلف نسنيس العيساوي29493
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  أنثىانتصار صالح علي صالح المجمعي29494
15يثرباالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرزياد محمد حسين علي العزاوي29495
24الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محسن علي احمد الداودي29497
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهوگر فهاد محسن محمد الداودي29499
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30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحاتم مزاحم ذياب احمد الدهمشي29501
23الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرانور محمد فرج لفته الجبوري29503
13الطوزالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء نوري علي صالح البياتي29504
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل عمران رمضان علي العزي29505
16سامراءالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  أنثىسندس زيدان خلف مهدي النيساني29507
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعماد الدين احمد ضامن حسن اللهيبي29508
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحاتم احمد حميد رشيد موسى29510
7بلداعداديةكاتب  ذكرثامر صالح مهدي جتان الرفيعي29514
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء محمد عبد الحسين ماجود العويسي29515
19بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث فارس جرجيس احمد العيساوي29517
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين علي توفيق جواد البياتي29518
12يثرباعداديةكاتب  ذكرزيد صدام حسين علي العزاوي29519
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر علي عبدهللا جاسم .29520
10الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشنك ناصح حسين عزيز الداودي29521
17بلدالعلوم السياسية بكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حيدر حميد عبد هيله29522
24سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سعدي عبود احمد النيساني29523
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىتهاني غالب عمر محمد النوسه29525
19بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سمير جاسم ارميض القيسي29527
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجواهر عزت جاسم محمد شايع29530
12بيجياعداديةكاتب  ذكرحسن عبد صالح جار الجبوري29531
21العلمكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث سفيان جديع طعمة العزاوي29533
17الطوزكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي يونس حمود حسين الحمداني29536
23الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر نصيف جاسم عبيد الخزرجي29537
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسين خضر عبدهللا خلف الجبوري29538
9بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب مطر مريس غثيث القيسي29539
10تكريتاعداديةكاتب  ذكرزياد عدي اسماعيل عبدالباقي العجيلي29540
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق فاضل محمد احمد الجبوري29541
6الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء قنبر عسكر غائب غائب29543
6بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف جلعيد زيدان االحبابي29544
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرردام ناظم ياسين صالح االسودي29545
10تكريتعلوم القران والتربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى احمد فيصل حسين الكرخي29546
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15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن علي عبدهللا حسين -29547
30يثربالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناف جاسم محمد حسين الحشماوي29548
9بلداعداديةكاتب  أنثىحوراء فاضل مرهون جسام الحرباوي29549
12بلدالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار حسن الطيف سنجار االسودي29550
18بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعدون علي صالح العزاوي29551
9الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار محمد فرج لفته الجبوري29552
21االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء جميل جاسم محمد طرفه29553
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد عبدالواحد جمعه حسن البياتي29555
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىشهد باسم عبد هللا محمود العيساوي29556
17سامراءكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  ذكروسام داود سلمان حسن العيساوي29557
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حميد عبدالواحد خضر29559
14الضلوعية كلية االمام الجامعة ، بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحنان مهدي عياش محمد كزاع29560
24الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقانع جاسم احمد سعيد الداودي29561
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرواثق علي حنظل جاسم الحمداني29563
12تكريتكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره رشيد مدغش علوش الجباري29564
27الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشروق رجب رمضان عبدهللا الجميلي29565
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدخله رشيد صالح محمود العجيلي29566
22الطوزكليةالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي محمد حميد العزي29568
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدون علي حميد حماده الجبوري29569
16الضلوعيةكليه التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه دحام جاسم محمد 29570
25تكريتكلية التربية/علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حميد نايف حميد العجيلي29571
30الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنزيرة ابراهيم محمد علي البياتي29572
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغفران عالء حسن نقي الدوري29573
25بلداخرىدبلومكاتب  أنثىهدى مندل خضير عباس السيالوي29574
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنهى حسين مسلم عباس العبيدي29576
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين علي خلف حمو البوعلي29579
25يثربكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد رباح عوده خلف الحشماوي29580
28الشرقاطكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعالء سهام محمود عبدهللا الجبوري29582
25الدورالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنها قحطان ناجي محمود -29583
20الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىساره طارق جوامير نامق البياتي29584
17الطوزاعداديةكاتب  أنثىانفال انمار حميد رشيد الدليمي29585
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35الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىايمان حسين اكبر علي *29586
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد احمد حمد جاسم الفراجي29588
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمروان عدنان موالن عماش البازي29589
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعماد عادل رمضان فرحان البياتي29591
22قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي خلف صالح المولى29593
11االسحاقياعداديةكاتب  أنثىامواج محمد عبد زيدان اطعيمه29594
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجبل ازمر محسن حمزه غضيب29595
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرطالل مازن صالح محمد الطربولي29597
6بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر طه شالش طرشان الجبوري29599
28سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعواطف عبدالهادي عبدالرحيم الطيف السامرائي29600
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرذياب ثويني احمد تركي اللهيبي29601
15يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء هامل محي عبد التميمي29602
20الشرقاطكلية التربيةللعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء اسماعيل علي مصلح الجبوري29603
10تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراويه صفر علوان حيال الناصري29604
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر حافظ ستار الحسن النيساني29605
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيماء خلف علي حمد الجبوري29606
24الضلوعيةكلية التربية للعلوم ااالنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف غني مهدي دحام العزاوي29607
20االسحاقيكاية ادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسالم عبد الكريم سالم حسين هرموش29608
30بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفرح سهيل نجم عبود القيسي29609
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد عبد عباس محمد اللهيبي29612
21الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنار نوري محمد حسن بندر29613
15سامراءكلية التربية / سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبد الحكيم مجيد نوري البازي النجار29615
25الطوزمعهد المعلمين مسائي المركزي/طوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعمار خلف سالم محمود البياتي29616
17الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طارق احمد حسن األحبابي29617
11الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيه والنفسيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى خليل جاسم مصطفى الجبوري29618
10سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد المنعم كمال محمود شبيب العباسي29619
30تكريتالتربية /علوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود خميس كعود علي العزاوي29620
7قرى آمرليكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء حق ويردي علي جعفر البياتي29621
15الضلوعيةاالداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند علي حسين حمد الجبوري29623
17يثربكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرظيف فارس فرحان محمد التميمي29627
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزت صافي علي حسين شايع29628
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20بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسميه خليف محيميد صالح الجنابي29630
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم خلف عيسى ابراهيم الجبوري29631
18الضلوعيةكليه االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاجوان خالد حماده صالح الجبوري29632
15االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحبوب صافي علي حسين شايع29633
25بيجيكليه التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفوزي دحام احمد محمد الجبوري29634
12بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزهراء برير ناجي حمودي الربيعي29635
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفؤاد سبهان محمد عباس الجبوري29636
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينة علي مجيد طه الجبوري29638
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق علي عودة معروف الفراجي29639
23العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانسام اياد غانم شعبان التكريتي29640
15بلدكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى فاضل احمد حسين المزروعي29641
30الشرقاطالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحميد علي محمد سعدون الجبوري29643
25سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هاشم جاسم ابراهيم الربيعي29644
8بيجياعداديةكاتب  ذكرجازي حميد محمد حميد القيسي29646
31الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسلطان حسن عبيد عيسى الجبوري29648
14تكريتاعداديةكاتب  ذكرمجد ماهر حمد علو العبيدي29649
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرصالح حسن اسماعيل مخلف العيساوي29650
25الطوزالتربية ابن رشد/ للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عزيز خضير فرحان الجنابي29651
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرطه ياسين خضير حمود الفراجي29653
12الدورعلوم هندسة المدنيةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىامنه حسين عبد رزوقي الدوري29656
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىنمارق عبدهللا كريم يحيى29657
20الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل عادل طارق حميد قباني29659
27الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده خميس سلوم شوراب النيساني29660
20سامراءاالداببكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي شاكر حميد صالح الحامدي29665
35تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مزهر شالل عبطان الدليمي29666
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال لطيف محمود حمد الجبوري29667
12الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابرهيم يوسف ابراهيم سليمان البياتي29669
25بيجيادراة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنبيل سامي سلطان محمد الخسارة29670
25الطوزمعهد المعلمين مسائي المركزي/طوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالواحد جمعه حسن احمد البياتي29671
16سامراءاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمد ابراهيم حمده البوحمود29672
15قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىعبير احمد >ياب موسى البياتي29673
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12الدورالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنوران فيصل شريف فاضل -29674
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قاسم قادر ذياب البياتي29676
30بلدكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامجاد مسلم رشيد محمود الموالي29678
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحارس محمد محمود سليمان الجبوري29680
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرموفق نزال صطام حمد الجبوري29681
16سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق محمود صالح حلبوص البوهادي29684
15تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرندا مظهر عبد حسين الدوري29685
22الطوزكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي كريم حسن البياتي29686
25الضلوعيةإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىايه عباس عناد عباس التميمي29687
30تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام خيرو شهاب حميد الدوري29688
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيات قاسم سليمان اسماعيل هموندي29689
15تكريتالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم ارحيم طه بكر العبيدي29690
24الضلوعيةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعقبة يحيى حميد حسن الخزرجي29691
16العلمالتربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة محمود حمدان علي الجبوري29692
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى أحمد صالح مجذاب الجبوري29695
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين محمد حسن حمد العجيلي29696
15الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسمر خلف علي صالح الجبوري29697
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالكريم خلف عبدهللا عيسى الجبوري29698
10الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي كرم احمد نجدي29699
10الضلوعيةكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسام ماجد عبدالغني صالح الفراجي29700
25الدوركلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىليلى طالل احمد حسن الدوري29701
9الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايبك حيدر ولي بندر الجايرلي29703
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء حامد عون ابراهيم الربيعي29706
30الدجيلالتربية ابن رشد جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبد الحميد جواد حسين الزبيدي29707
30االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي حسن حسين حسن اليساري29708
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكربشرى صالح محمد خلف السحل29710
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غانم حميدي عبدهللا الرملي29711
5الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصفاء مظهر مزعل مطر الفراجي29713
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره خليل ابراهيم عباس السامرائي29714
27سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمد حميد جاسم البواسود29716
26بلداعداديةكاتب  ذكرحسين محمد حلبوص علوان البياتي29717
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15قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىليلى احمد ذياب موسى البياتي29719
21الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايناس زيدان خلف علي البوحمود29720
22الضلوعيةكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد دهام علي حمود الخزرجي29721
2العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى ثابت حسن فريح الفراجي29722
16بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصنعاء ندى كتاب عالوي الجنابي29724
25يثربالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد نصيف جاسم الدوري29725
18سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عطا محيميد صالح الربيعي29726
24االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى معروف حسين حسن المجمعي29727
26سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده مازن ابراهيم خليل العباسي29728
23الطوزاعداديةكاتب  ذكرسمير علي كريم حسن البياتي29731
11بلدالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد حمدان علي محمود الدراجي29732
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرياسين سعدون نجم عبد الفراجي29733
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوژين حميد مجيد رشيد -29736
30تكريتاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىسكوت حسين خليل ابراهيم الدوري29737
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكربالسم ابراهيم حمود صالح البوحمود29738
20الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنى امين عطيه يوسف الدوري29739
15الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جوهر احمد سليمان الجبوري29740
7العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد هاني نامس سرحان العزاوي29741
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق احمد علي عبدهللا الجبوري29743
22الشرقاطهندسة االنتاج والمعادناخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسجال ناصر صاحب كريم ابو كلل29744
11الضلوعيةكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر طارق احمد حسن األحبابي29745
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخطاب محمد احمد عبدالكريم الجبوري29746
3االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عبد محي عبد الواحد دراجي29748
12سامراءالتربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ياسين محمود حسن العباسي29749
5الدورابتدائيةحرفي  أنثىليلى كريم محمود رزوقي الدوري29750
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاشم صباح سليمان احمد العزاوي29751
6الضلوعيةكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى صباح احمد صالح الخزرجي29754
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد فاضل درويش لجي الجميلي29755
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىوالء محمد بزيع سعد اطعيمه29756
19بلدكلية الهندسة (البيئة)اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحنين علي عبد الرزاق عبود هبش29758
20بلداعداديةكاتب  ذكرعمر هالل عبد درويش /29759
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20الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرفقه غسان فيصل عبد الدوري29761
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب عماد جهاد علوان الدوري29763
25بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسهير علي كريم ابريسم الشمري29765
33الطوزكلية العلوم التربويةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعامر شريف سعيد مهدي البياتي29766
22بيجياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاشم صالح حسين علي القيسي29767
21الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء حسن سلطان الحج الخزرجي29768
11الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام اسماعيل خضر جدوع الجبوري29770
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن زيدان خلف عيسى الجبوري29773
35قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد سلمان فرحان جاسم .29774
23االسحاقياعداديةكاتب  أنثىسفانه حمد كردي محاسن المجمعي29776
20الضلوعيةالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحلى حسين لطيف عبدهللا الجبوري29777
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير صالح احمد حسين الجبوري29779
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرعصام عبد هللا كيطان عزيز اعذيه29780
0قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد ايدن فاضل قلندر البياتي29781
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء فليح حسن محمد شايع29783
6يثربالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح محمد حسين علي العزاوي29784
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا محمد احمد جكل البياتي29786
13الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانية لغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عائد مهدي حسين 29787٠
20الشرقاطالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين خزعل زاهي سالم الدليمي29789
30بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنبراس سامي حماد دويح الدليمي29790
10الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر صباح محمد محسن الجبوري29792
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عباس علوان عباس عباس29794
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوهران فاضل الطيف احمد الربيعي29795
12تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء سعد احمد حسين الدوري29796
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىترفه احمد خلف ظاهر الجبوري29797
12الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد مراد كريم حسن البياتي29798
20بيجيكلية علوم الحاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرطالل جاسر فالح هزاع النداوي29799
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسدن سعد صالح علي الجبوري29800
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث احمد جاسم موسى الموسى29802
16بلدكلية علوم الحاسوب والرضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق عبدالكريم عباس الجنابي29803
20يثرب  التربية رياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد علي حاتم هذال التميمي29805
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15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرغائب رفعت كريم احمد الداودي29807
22تكريتاالدابعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي فاضل مهدي صالح السامرائي29808
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسرى محل ارحيل مطر البازي29811
13بيجيجامعة كركوكجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا اياد مصطفى صابر قلعالى29812
10بيجياآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن ضايع فهد الجنابي29813
30الشرقاطكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكردحام محمد نايل ظاهر الجبوري29815
25الدورالتربيه للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوس ضياء اسماعيل محمد الدوري29816
11الطوزكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروشيار جاسم حسين رستم الداودي29817
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياس عبدهللا سعيد حديد الجبوري29818
2الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىبدور طلب صالح عبدهللا الجبوري29819
25سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىآيات محمد صالح مهدي السامرائي29821
17بلدالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء حامد علي محمود الدراجي29823
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسماء ابراهيم محسن مهيري الدوري29824
6الدجيلكليه االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين هادي صالح عبد علي الخفاجي29825
15يثربثالث متوسطحارس اول  ذكررضا محمود طه احمد الحشماوي29827
20الدوركلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن حمدي عبد درويش الدوري29828
16الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمهند فيصل شريف فاضل -29829
10تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمهند ناظم صبحي أحمد الناصري29830
6الطوزعلوم االرض التطبيقيةجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل ليث مرشد شكور البياتي29832
5الضلوعيةكليه التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى جاسم محمد سعيد الفراجي29834
20بلدالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حمود حسين الرفيعي29835
25بلداعداديةكاتب  ذكرمحمد سعيد لطيف عباس المزروعي29836
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرنا ثاير يعكوب يوسف الدوري29838
12الدوركلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عادل سعدي محمود الدوري29839
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرقتيبة رياض محمد عبد العيساوي29840
35الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح اسماعيل محمد حماد الجبوري29841
18الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد عبدالرحمن عبدالكريم مركز الدوري29843
25الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال قاسم حمد صمد البياتي29844
20الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر تركي حسن علول الخزرجي29845
6تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم خليل ابراهيم محمود الطربولي29847
16الشرقاطكليه االداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرصهيب يوسف موسى علي الجبوري29848
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24العلمكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن حاتم محمد يوسف الحداد29849
21بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم علي حسين صالح القيسي29850
12الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حجي حسين عزيز الجبوري29852
22الدورالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام عبدالزهرة فرحان دلهم الرزقي29854
12بلدعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر شاكر محمود حسين البو علي29857
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرقصي عبدالنبي زغير فراس البازي29859
15الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد كوان علي احمد الفراجي29860
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف انور محمد حسن البياتي29861
40بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىفرح فالح عبد الحسن عباس البلداوي29863
23الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىاسيل محمد عبدهللا درويش الجبوري29864
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىأيمان ناظم احمر نده -29866
7الضلوعيةالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر هاشم رشيد صبحي الجبوري29867
15بلداالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا حمزه دخيل عبد الحسين الربيعي29868
32بلدكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوئام عبد الكريم ثامر محمد جواد الحدادي29870
34سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هندي فنش جاسم السامرائي29872
20االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام قيس حسن هادي العباسي29874
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيكرد قحطان محسن امين الداودي29875
8تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبد ذياب احمد الدهمشي29876
20تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوار محمد خلف عبد الجبوري29877
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكراحمد خليل صالح احمد البياتي29878
15الشرقاطكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة فاضل درويش لجي الجميلي29879
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور طلفاح وهيب محمد الدليمي29880
14تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده سهبل احمد محسن السامرائي29881
11الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم عايد حيدر مجباس الخزجي29882
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم خالد ابراهيم محمد عبد الجبوري29885
20تكريتالتربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحال عبدالعزيز شهاب حميد العيطو29887
16سامراءالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس سرحان خضير جدوع العيساوي29888
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد هذال عبد عايد المعماري29889
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا حمد عبد خميس الجبوري29890
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمنى عبد نجم خشم الدليمي29891
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكشاوه محمد رشيد فالمرز -29893
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24الدورالتربيه للعوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر احمد رزوقي ويس الدوري29894
22يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير اسماعيل خليل حساني الحشماوي29895
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايناس محمود علي ويس /29898
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا محمود شاكر محمود البازي29900
25بلداعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد الكاظم حسن عبد -29902
28سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد غني جاسم علوان السامرائي29905
30الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرطه خضر عواد ياسين -29906
20الطوزالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كنعان كريم مجيد نفطجي29907
26سامراءكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرلؤي ابراهيم كيطان عزيز اعذيه29908
25بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه خيرهللا حاجم سلطان العزاوي29909
15الشرقاطكلية التربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحسن حمد محمد محسن الجبوري29911
5الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح خميس محمد البياتي29912
30ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي محمود خلف صالح الجبوري29914
11الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس عدنان نوري هزاع البياتي29916
27بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد السالم عطيه صالح عيدان الجبوري29917
32بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمار فرحان محمد حسين العزاوي29919
12سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس سرحان خضير جدوع العيساوي29921
24سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عبد الصمد منشد لطيف العزاوي29922
15الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرنذير علي عبد رزوقي الدوري29923
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء خالد عبد هللا محمد العباسي29926
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىشكريه محمود دخيل محسن الجبوري29927
18الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسجا علي مسرهد ياسين السالمي29928
11الضلوعيةكلية االدبإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنغم خليل محمد علي الجواري29929
15الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجبار صالح جاسم محمد العبيدي29930
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم محمد عبدهللا االختيارلي29932
17العلمالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحميد عبد هللا حميد مجيد الجبوري29933
16يثربكلية االارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسيف احمد صالح عبد الحشماوي29936
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام عبدهللا ذيبان حمادي اللهيبي29938
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهيثم رمضان حميد صالح القيسي29941
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سمير غيدان فاضل المولى29942
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد صادق فاضل جواد السامرائي29943
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21الشرقاطكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ذياب مهيدي سليمان المرسومي29944
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان هزبر مرشود حسن الهيازعي29945
26بلد كلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فيصل لطيف عزيز الخزرجي29946
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عدنان محمد سليم الداودي29949
5يثربكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء جاسم خلف شهاب األحبابي29951
23الدوركلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمروان مزهر جاسم محمد -29952
10بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مهدي علي خليفه الخزرجي29953
16الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالوهاب محمد غالم سعود الجبوري29954
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرستار احمد حسن كناص الفراجي29955
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىبيداء عباس حسن امين -29956
25الدورالتربيه للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء زكريا سلمان عبد الدوري29957
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا قاسم عبدهللا علي البياتي29960
15الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد هاشم ابراهيم فياض الجبوري29961
6بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء حيدر ناجي مجيد الحدادي29962
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرقصي حاتم هلول وحيد البازي29964
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا ثامر رشاد محمد الكليدار29966
8العلماعداديةكاتب  ذكراسامه جاسم عبدهللا احمد الجميلي29968
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حسين حبيب داود الدراجي29972
24الدوركلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل وليد خالد شهاب مال خليل29973
25يثربكليه االمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيادر ثابت اسود سالم االحبابي29974
25سامراءكلية تربية - سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا نصيف جاسم محمود الحامدي29975
23بلدكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد علي محمد العزاوي29976
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىدعاء محمد عواد صالح الشهرلي29977
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابرار حسن علي احمد ابراهيم29981
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكررامي محمد اسماعيل حسن البزوني29983
6الشرقاطالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان ابراهيم عبداللطيف حسين الجبوري29985
18سامراءالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه سعد علي شهاب العيساوي29986
16االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل احمد محجوب سلون المجمعي29987
11الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد موسى جادهللا الجبوري29988
30بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرثائر حماد علي عطيه العكيدي29989
13الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتوفيق مزهر جبريت فرمان مكدمي29990
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12الطوزالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرانس احمد مرشد شكور البياتي29991
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث صاحب نصيف شراد البياتي29992
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعبدارحيم ثامر علي غدير اطعيمه29994
23بلدكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد صايل الخزرجي29996
14الطوزكلية الهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىزهراء علي ناجي حميد البياتي29997
10تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى خلف علي يوسف الجبوري29999
25يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجاسم صبار نعمه جاسم األحبابي30001
13بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم مهدي علي خليفه الخزرجي30006
20تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحميد علي حمد علي الطائي30007
35يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامنه عادل محمد حميد الزبيدي30010
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعاصم عمر جاسم عبد الجبوري30011
24االسحاقيالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث حامد خلف صالح اطعيمه30013
13تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة عبدالكريم شاكر محمود الشدوخي30014
11بلدالتربيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حمدان علي محمود الدراجي30015
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد مازن مظهر جاسم الناصري30016
11بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عماد حبيب عبد الرضا البلداوي30017
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود فؤاد محمود حسون الحديثي30019
20تكريتكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل خضير عباس جاسم عبل30020
25سامراءكلية التربية/ سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلؤي جاسم احمد فرحان البوحمود30021
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهشام يوسف خضر رجا الجبوري30022
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنبأ عقيل عباس خضير الخشماني30023
16الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء صباح كريم ابراهيم الفراجي30024
28سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم رزوق مزبان علي الفراجي30025
21العلمكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء احمد صالح محمد الجبوري30027
5سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىحياة صباح صالح ياسين النيساني30028
5الشرقاطثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعمر سامي احمد خلف العنكود30030
20الشرقاطمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقاسم حسين علي حسين الجبوري30031
20بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه بدر سمير علي الجنابي30034
22بيجيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرعمر سعد عطيه احمد العزاوي30036
29الدوركلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي احمد صالح اللهيبي30038
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرغد حسين حبيب داود الدراجي30039
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15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخميس حسين محمد خضر الجبوري30041
22الدورالهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىألق وليد خالد شهاب مال خليل30042
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميساء محمد صالح عمبر الجبوري30044
32العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى محمد مجيد مهوس الجبوري30045
20الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاميرة يوسف عبدهللا موسى الجبوري30047
29بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرند طالب هاشم ابراهيم العلكاوي30048
22بلدكلية التربية للبنات علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف نجيب مطلك حميد المزروعي30049
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراويه حسن علي خليفه الخزرجي30050
19الطوزالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهادي خليل قاسم محمد علي الداودي30053
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد مرعي حسن علي العيثاوي30054
13الدوراعداديةكاتب  ذكرزيد منذر رزوقي ويس الدوري30055
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغسق معد عبدالقادر مجيد الفراجي30056
16ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعمر احمد حسن محمود الفراجي30058
5الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سحاب عداي طعمه الخزرجي30059
25الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور قصي يحيى جابر النعيمي30060
23بيجياخرىدبلومكاتب  أنثىفاطمة محمود خلف حردان الجنابي30062
26تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثال ناصر شامان اسود الشمري30063
11الطوزالترية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد مهدي محمد البياتي30064
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه قحطان داود سالم العبيدي30065
10بيجيابتدائيةحرفي  أنثىكميلة جاسم محمد علي الجبوري30066
19يثربالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير عزال محمد علي الحشماوي30069
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرايه احمد شاكر حسن التكريتي30070
23يثربكلية االدارة و االقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروسام عايد عطية غضبان السعدي30071
20يثربكليه التربيه للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة خالد حسن علي االحبابي30073
3بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكرسعد حسين حماد حايف الشمري30074
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعلي هيثم طه اسماعيل الحديثي30075
14الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمكارم ثامر فيصل مهدي الدوري30076
16الدجيلالتربية البدنية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء عادل فائق يحيى الخفاجي30077
16بيجياعداديةكاتب  ذكرغزوان احمد مخلف عواد المعيني30079
32بلداالمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيبه حافظ محمود حسين العبيدي30080
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمراد طالل احمد محمد الخزرجي30081
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10تكريتكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفلایر عبدهللا رزوقي شعبان التكريتي30082
30الدوراعداديةكاتب  أنثىاكرام صالح حسين علي الدوري30083
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىنبأ عمر جاسم عبد الجبوري30084
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىساره عبدالسالم حمدي بكر البيجه30086
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورا عبد الرحمن ياسين محمد -30088
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره سعد محمد عماش البومهدي30089
11الدجيلالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم زيدان سعيد رويعي الشمري30090
26تكريتتربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء اسماعيل ابراهيم حسين الدوري30091
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم عبدالكريم ارديني سالم الجبوري30092
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء كريم علي جاسم البياتي30093
26العلماعداديةكاتب  أنثىعبير محمد عبد هللا حسن الجبوري30094
20الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمعتز مولود مهدي صالح الدوري30095
30تكريتكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنداء طه فاضل عزيز الخشماني30096
20بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسليمان عبد الحكيم احمد عبد الرحمن الجنابي30097
25يثربكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحبيب بدر عزيز كماش الخزرجي30098
27سامراءكلية االمام االعظم / بغدادعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشتياق ايوب محمد صالح البو مهيدي30099
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا حسين عليان شايع30100
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىايه نافع رمضان ياس الحمداني30103
30يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عايد عطية غضبان السعدي30104
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء موسى طه ارزيق الجعفري30105
23الطوزكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء احمد حميد رشيد موسى30106
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا حميد محمد جاسم البو اسود30107
6بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرلطيف نصيف قاسم حمد الراشدي30108
23تكريتكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام طامي محمد ابراهيم التميمي30110
25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد محمد احمد سلطان الجبوري30111
10سامراءعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمان احمد عبد خليفه البازي30112
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد حمزه رشيد لطيف جنو30113
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد جمعه عبد عيسى الجبوري30115
20بلداعداديةكاتب  ذكرحوراء زيني قاسم زيني االعرجي30116
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد حميد محمد حميد القيسي30119
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكراسعد فرعون مجيد حميد المزروعي30120
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5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىصبا عمر جاسم عبد الجبوري30121
19بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىعذاري حسين حماد حايف الشمري30122
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي منذر شهاب احمد البدري30124
20الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنضال فياض علي سالم الجبوري30125
1تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىتونس حسن عواد احمد الطائي30126
18العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمود انور ارحيم محيميد الجبوري30127
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرهاشم مجيد حسن محمد30128
25العلماعداديةكاتب  ذكرمهند مؤيد مجبل خبصي الجبوري30132
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور عثمان احمد طه السامرائي30133
15الدجيلالعلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصميم عبد االمير حمد هدوه الزبيدي30134
10سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد يعقوب يوسف علي ال مليس30136
12الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها حسن محمود طلمس الفراجي30137
35الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهند حسن ابراهيم حمزه الخزرجي30138
30سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره محمود عبدالرزاق قسام البازي30140
35بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامل بهجت خطاب عمر العمر30143
20بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىزينة احمد ابراهيم احمد السامرائي30144
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبدهللا سلمان جاموس المفرجي30146
19سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد سامي خضير سلمان السامرائي30147
20الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر بيات اكبر محمد البياتي30148
7سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان سلطان حسن برغش البازي30149
10بيجياعداديةكاتب  ذكرزيد اسماعيل مهدي صالح الطائي30150
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرليث حمد محمود محيميد الجنابي30152
20تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنبأ حبيب سامي عبد العزيز السعدون30153
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه احمد اسماعيل الطيف العزاوي30154
12العلمالتربيه بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه وهاب صالح ابراهيم الدليمي30155
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريعقوب مصطفى ابراهيم شاهين المولى30156
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىورود عامر الطيف عبدالرحمن السامرائي30157
5تكريتكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف سعيد شعبان علي الجبوري30159
10تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى حارث عمر نجم الناصري30160
30تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبلسم حاتم حسين علي التكريتي30162
22بلدإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىهاجر نبيل دروش محمد علي الربيعي30163
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35تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نواف عبدهللا نايف الذيابي30166
13الدراسة التركمانيةالتربية احمد كلش اوغلو / تركيالغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني طلعت عزيز شفيق القاضي30167
14بيجيابتدائيةحرفي  أنثىعبير عمر جاسم عبد الجبوري30168
21الطوزاصول الدين إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء سيف الدين هادي محمد البياتي30169
9بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره علي عبيد محسن الجنابي30170
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىرفعه مساهر ابراهيم عباس البازي30172
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد لؤي خالد مصطفى الحديثي30173
10العلمكلية العوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كوان سلمان علي الجبوري30174
39سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى غانم عبد حسن العباسي30175
17تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن صالح نوري نافع الناصري30176
6ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروليد صالح شهاب حميد الدليمي30177
17بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند رافع صعب صبار الجنابي30178
6الشرقاطكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسامي ابراهيم جايد حبيب اللهيبي30180
10الدجيلكلية االدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفاضل سمير محمود كاظم الخفاجي30181
25الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىتقى فهمي مجيد سلمان الدوري30182
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مربد طه بكر العبيدي30183
15ديوان المديريةالقانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرسل عبدالكريم علي علي التكريتي30184
24تكريتالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا نافع مصلح مرمي الدوري30186
11تكريتاعداديةكاتب  أنثىمريم محمد مرعي حسن الناصري30188
23الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد رشيد احمد خلف الجبوري30189
28تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعلي محمد ابراهيم مسلم اآللوسي30190
10العلمالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى طيب صالح عالوي الجبوري30192
10بيجيالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند نجم عبدهللا محل الجنابي30196
13العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرفاضل حماش جاسم حندة الجميلي30198
30الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى جودي حميد امين الدوري30200
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال حميد تركي علي الجواري30201
30قرى آمرليكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد محمد ابراهيم علي البياتي30202
19تكريتالتربية البذنية وعلوم الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد طالب روكان عبدهللا الخشماني30203
15سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر علي حسين عبد الرحمن السامرائي30205
21سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد خلف سليم السامرائي30206
21العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه عامر مهدي صالح الجبوري30207
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6سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياسين محمود حسن العباسي30208
24سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمهى يوسف محمد جاسم السامرائي30209
10سامراءاعداديةكاتب  أنثىاريج احمد حميد جاسم الساجي30210
25سامراءاالدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانتصار كرم عبدعلي حسن علش30212
20بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد جمعه اسماعيل محمد القيسي30213
12بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايتاس قيصر جمال عائد االصلي30214
14الدوركلية العلوم كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام سعد كامل عبود الطائي30216
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسان عبدالرحمن نامس عطية الجميلي30218
20الضلوعيةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامجد صبحي محمد عطيه العبيدي30219
11الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه حميد تركي علي الجواري30220
16الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر رجب احمد اسماعيل الجبوري30221
20تكريتادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ناطق فيزي محمد الناصري30222
15سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خليل إبراهيم كاظم الكرخي30223
10تكريتالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي سمير حامد سمير الناصري30225
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير فوزي محمد سلوم الفراجي30226
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال شاهر حميدان عبد الجنابي30228
30الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل زبير اسماعيل عيسى الجبوري30229
16الدوركلية االدابلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد فريد رشاد نعمان الدوري30230
20سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد طالب ياسين خلف السامرائي30232
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره فرحان حسن جاسم الجاسم النجم30234
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه سيسان احمد علي البياتي30235
11تكريتالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان عماد كاظم مهدي الطائي30238
28ديوان المديريةكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىشهد احسان خليل ابراهيم العبيدي30239
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه طارق صابر عجوان المرسومي30240
20سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلبنى شهاب احمد عباس العباسي30241
15ديوان المديريةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد ماهر صالح ياسين الجبوري30242
12الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحمزة هاشم سعدون سليمان المكدمي30243
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدالسالم عبيد رجا محمد الزوبعي30244
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمها سالمه صالح علي الجبوري30245
26بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف محارب محمود محسن راشدي30246
21العلمالتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجاهد رمضان صالح عباد الجبوري30247
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20الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد محمد احمد طلمس الفراجي30249
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى ناصر مهدي احمد الدراجي30251
40بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىغيداء صباح محمد امين الجلبي30253
7الدجيلالتربيه للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين سبع يوسف علي الخزرجي30254
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد نصيف جاسم ضيدان العباسي30255
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه عبدالرحمن مصطفى حميد الجوعاني30256
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا كريم حمد حسن الجنابي30257
25قرى آمرليكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء رشيد ولي محمد البياتي30258
17تكريتكلية اصول الدين الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء هيثم ممدوح جبار الويس30259
11الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين عباس عمران علي البياتي30260
23تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآية قحطان عباس عثمان البزوني30262
10تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيدة مربد طه بكر العبيدي30264
10بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفعه طالب عبد ظاهر الرفيعي30265
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيدة ماهر صالح ياسين الجبوري30269
13بلدكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربدران عبد الخالق علي خليل ونس30270
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مبارك زكي مبارك السنجاري30271
27تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراثير نصيف جاسم محمد الدليمي30273
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرابو بكر رعد خليل عشم الجبوري30275
16الدوركلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه عامر راضي امين حيدراوي30276
30تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمشاعل كريم ثجيل فرج الرفيعي30278
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا رياض محي مهدي النعيمي30283
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرليث لطوف علوان لطيف العالوي30285
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان ناطق فيزي محمد الناصري30286
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند عامر علي جاسم الجبوري30288
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا زيدان محمد طياوي الجبوري30289
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه فارس جبوري احمود البدري30290
15تكريتكلية تربية بنات/اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى احمد موسى عثمان التكريتي30294
30بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء ماهر حميدان عبد الجنابي30296
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود زوبع حسن علي الدوري30297
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرصفاء اثيل عارف عبد الرزاق التكريني30298
18تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى رشيد نايف احمد الفراجي30299
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10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعبدالخالق عيسى مصلح عمير الجميلي30300
8تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين عايد محسن السليم30301
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحاتم كريم خلف حسن العجيلي30303
24الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخالد اسماعيل جميل محمد الجبوري30306
22بلدكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين قاسم متعب عبد الكريم الحدادي30307
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمثنى عايد حسن حميد الخزرجي30308
40تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسمر وليد ياسين سلوم الناصري30309
12تكريتاآلدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر رشيد غانم احمد السامرائي30310
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء سعيد جاسم محمد الدوري30311
23يثربكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد علي حسين التميمي30312
30بيجي0إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىماريا عبدالقادر حواس فياض الحمداني30313
14االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانمار عامر جاسم محمد اطعيمه30314
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسوران عزيز اسماعيل عباس الداودي30315
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد كريم خليل اسماعيل البياتي30318
5التعليم المهنيكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد سعدي فرج عبد االمحمد30319
19تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىفاطمة مربد طه بكر العبيدي30320
20الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق محمد مولود عطا الدوري30321
11العلماإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرغده حسن محمد مخلف العزاوي30323
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد محارب محمود محسن راشدي30324
12يثرباالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسحر علي حسين مهدي السعدي30326
16الضلوعيةكلية التربيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه مزبان عكاب صالح الجبوري30327
20الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرعدنان ظاهر خساره حسين الدوري30328
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمنير خلف حسن رجب الرملي30330
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة غالب عبدهللا درويش .30331
15الدجيلالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عبد الحسين حاتم عبد الحسين الزبيدي30332
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه سلطان محمد فاضل الدوري30334
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان نجيب محمد احمد الدليمي30335
8الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى سيسان احمد علي البياتي30336
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال عالء رضا جواد الزبيدي30337
8الضلوعيةكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانمار حميد تركي علي الجواري30338
15سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب اسماعيل علي صالح البدري30339
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20الدجيلالتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال سعدي كريم نفل النعيمي30340
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب الزم محمد خطاب التكريتي30343
6بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعادل حسن علي عباس التميمي30347
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حسن علي فياض الجبوري30349
20تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان باسم سلطان مهدي التكريتي30352
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىنظيره عبدهللا مجول جاسم الدوري30353
13الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خليل ابراهيم طعمه الدور30355
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن هادي امين جاسم الجواري30356
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد صالح علي لطيف العباسي30358
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى حماد محي محمود الدوري30360
5تكريتالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرواء رشيد غانم احمد السامرائي30361
30تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه نجم عبد دهيدي المساري30362
25الضلوعيةكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء ابراهيم خلف عباوي الحمداني30363
17بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر حمود خميس محمد راشدي30364
39الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى رعد علي صالح الفندي30366
16تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفرات لطيف كريم محمد العبيدي30367
25الدجيلالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي خلف نصيف جاسم المكدمي30368
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكراحمد مربد طه بكر العبيدي30369
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد رمضان خليفه حنوش اللهيبي30370
11تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا سعود مجول حسن الطائي30375
35يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكررائد حمد شهاب احمد الحشماوي30376
13الدوراعداديةكاتب  ذكرصهيب نجم عبدهللا خضر الدوري30377
25الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي عيسى ابراهيم ترف الجبوري30378
12الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسفانة عزيز خلف فارس الجبوري30380
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكريوسف وليد محمود مولود التكريتي30382
7االسحاقيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول عطية خلف علوان المجمعي30383
30تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء محمد حسن محمد الدوري30384
23الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه خليل ابراهيم طعمه الدوري30386
10بلدالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرموسى حسين عبد هادي الفراجي30388
15تكريت كلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهوازن نعمه شعبان حميد التكريتي30389
16الضلوعيةعلوم الحاسبات والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيازي صالح ابراهيم حمد الدليمي30390
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30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعاليه احمد خلف عبدهللا ال نيسان30391
30الدجيلالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام احمد جميل محمود النعيمي30393
26الطوزاصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة ايدن عبدالحسين شهباز 30395٠
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسفيان عبدالرحمن عبدالمجيد عالوي الجميلي30396
22العلمالتربية للعلوم الصرفةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىعهود ابراهيم محمد جاسم الجميلي30397
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكركريم جبار اكريم سلمان الطائي30398
15بيجيرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلينا نجم عبدهللا حمادي العزاوي30400
5الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهاوكار محمد مجيد محمد الداودي30403
15تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ثائر خليفه هواس عذبان30404
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرحبيب عبود حميد حبيب القيسي30405
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىجيلالن حماد محي محمود الدوري30409
10بلداعداديةكاتب  ذكرفراس عامر مجيد محمود الدراجي30410
21يثربكلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء فؤاد محمد هذال التميمي30411
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرهاني جمعه محمد زبط الخزرجي30412
10بلدالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره فليح عليوي خضير العزاوي30415
6الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي سلطان محمد فاضل الدوري30416
11الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس خليل ابراهيم طعمه الدوري30417
12االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء محمد مهدي صالح طرفه30418
20الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصباح علي عبدهللا ناصر القيسي30419
20قرى آمرليكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة فتحي احمد حمد /30420
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصالح عبدهللا ذيبان حمادي اللهيبي30422
16بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل نجم تركي عبد الجنابي30423
26الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية قاسم حميد كاظم السالمي30424
15بيجيكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه محمود سلطان جبل الحمداني30425
7ديوان المديريةاإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروليد خالد رشيد ابراهيم الناصري30427
25يثربكلية التربية ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام عبد هللا حسن خلف المزروعي30429
30قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس نوري محماو حسن المولى30430
21الضلوعيةكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى جاسم خلف زوبع الجبوري30431
35يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرنورس خالد خليل حمود الحشماوي30432
30بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حازم حمدان سهو الجنابي30433
15يثربكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرباسم ثابت حسين علي االحبابي30435
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20سامراءاعداديةكاتب  ذكرسمير محمد جاسم محمد -30436
12تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين احمد عبد هللا حسن الجبوري30438
17الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىكوزجان عصام صالح الدين امين ليالني30439
28تكريتكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد عدي مهدي عباس السامرائي30440
19الدجيلتربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح عنوان جوهر جسام المكدمي30442
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود عبدهللا حمود الرملي30444
20سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوالء حميد محمود حسين /30447
16قرى آمرليكلية الهندسة كهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىناديه عبدالوهاب يعقوب محمد الطائي30449
25بيجياعداديةكاتب  ذكراثير محمد خلف عبد القيسي30450
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان جميل محمد عبد الصحن30451
20الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاثار علي سليمان حميد الجبوري30452
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف محمد سعدون كاظم النعيمي30453
17بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء رعد محمد احمد الفراجي30454
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحذيفه عماد عايد صالح الزاملي30455
10الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاسماء سلطان محمد فاضل الدوري30456
30الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء جهاء احمد حاتم الخزرجي30457
16سامراءاعداديةكاتب  أنثىتبارك شعالن عبد الجبار علي الكريم30458
17الطوزكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان سامي شكور مجيد البياتي30462
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي عبدالكريم عريبي علي المشهداني30464
24تكريت كلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام فيصل حازم عبد الدوري30465
13بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد حاتم خميس محمد راشدي30467
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام جاسم زناد جاسم الجبوري30468
14تكريتالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده حواس حميدي حسين الحسيني30469
25الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين مزحم ساهي ريزه الخزرجي30470
20العلمكلية االداب لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمنجد رمضان صالح عباد الجبوري30471
18سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل علي محيميد النيساني30472
5الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حامد محمود عبدهللا الرملي30473
6الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان سلطان محمد فاضل الدوري30474
18الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسنار جهاد نجم عبيد الخزرجي30475
20العلمالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماهر عيسى محمد حميد الجبوري30476
40بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىبشائر شاكر هوير سعران الجنابي30478
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3العلمثالث متوسطحارس اول  ذكراكرم حاتم فريح جراد الفراجي30479
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير عبدهللا حسين عليان شايع30480
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشوبو فخرالدين عزالدين احمد الداودي30481
35تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيات سفيان عباس وهيب التكريتي30482
28الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات رياضةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرغده جبار جهاد حافظ الفتالوي30483
11بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسوزان طه عبد فندي الطائي30484
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىماريه شعالن عبد الجبار علي الكريم30485
25يثربالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد داود سالم خلف الحشماوي30486
18يثربكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد كريم طاهر محمود التميمي30487
16الشرقاطاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهشام عطيه محمد عبدهللا الجبوري30488
8بيجياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد صائب رمضان طه الهاشمي30489
25تكريتكلية العلوم الصرفة /تربية كيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عامر مجيد نصيف التكريتي30490
10بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنبأ عبدهللا عزاوي رشيد الحمداني30491
25الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح احمد جاسم محمد الجبوري30492
8بلدكلية االعالمبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي نايف خضير عباس الخزرجي30493
13بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد جمعة مطلك مجيت الفهداوي30494
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيبه نعمان شكر صالح الداودي30495
17ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد عابر حميد مخلف الدليمي30496
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االسالميةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيسرى منصور حسين حمد اطعيمه30497
12يثربكلية ادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين ثابت حسين علي االحبابي30500
25قرى آمرليكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام صالح احمد حسن البياتي30501
16بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن بدر فاضل حمود الجنابي30502
34الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر عبدالحميد مجيد محماوي البياتي30504
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى حميد محمود حسين /30505
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل طلب فارس احمد القيسي30508
30العلملغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىراوية مزاحم عارف سعيد التكريتي30510
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا معن تركي عجيل الخشماني30512
16الطوزكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديار محمد مهدي حسن البياتي30514
26سامراءكلية االداب اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان امين عارف سلمان البوحمود30516
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم عواد عبد الصحن الجبوري30517
20العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورالهدى محمود شرقي عبدهللا الجبوري30519
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15الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىنورسان اسماعيل خليل ابراهيم البياتي30520
20الضلوعيةكلية التربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبدهللا غازي حسون الخزرجي30522
5سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم كريم حسن ياسين /30523
12الدوركلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حماد محي محمود الدوري30524
15الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعامر محمد موسى ربع الجبوري30525
25الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوداد يوسف علي مصلح الجبوري30528
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمسلم وليد رجب رمضان بربرلو30529
11قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد احمد جكل البياتي30531
20بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم داود سلمان محسن الصجري30532
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجليل قيس جليل حبوش النجاري30534
7الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيس مظهر حسين عليوي الجبوري30535
25االسحاقيكلية التربيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكرم احمد علي شرقي الشايع30536
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد حسن محمد فرحان التكريتي30538
6الشرقاطتربية علوم صرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنير غانم عبد الحي محمود الجبوري30539
11الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن ياسر خضير مزعل الدليمي30540
22الدوركلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان طه حمدي محمدماهر الدوري30541
13االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس حسين ظاهر حسين يساري30542
26الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد محمود مهدي صالح المرسومي30543
12بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىلميس شاكر جاسم محمد القيسي30544
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرباسم احمد عبدالكريم نصر الحشماوي30545
20سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد خلف حسن علي الدوري30546
29الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف جاسم نصيف جاسم المكدمي30547
16العلماالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد هاشم محمد يوسف الحداد30548
12بلدكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعالء نايف خضير عباس الخزرجي30549
24الدجيلالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جاسم محمد ظاهر الجبوري30550
20قرى آمرليالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعد فائق غازي عباس /30552
0العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد عبد حميد خلف الفراجي30553
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر احمد محمود محمد الجبوري30554
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرصفاء خيرهللا ابراهيم عبود التميمي30555
15بيجيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد مزهر علي صالح السالمي30556
0االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرعلي حمدان زعيل غدير اطعيمه30557
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13بيجيكلية التربية  للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبد محسن محمد الجبوري30558
18العلماعداديةكاتب  ذكرالحسين ياسين عليوي مطلك الجبوري30560
12الدوراالمام االعظم (رحمه هللا)إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين مزاحم لطيف امين الدوري30561
29بيجي0إنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير جمعة مطلك مجيت الفهداوي30562
18الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمود صباح محمد مجيد رياشي30563
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحالم سعد احمد حسين /30564
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعبير حسين عباس احمد البياتي30566
10سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبثينة عبدالكريم حسين سعيد الطائي30568
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبالجان نجيب شاكر زين العابدين البياتي30569
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسبهان اسماعيل نجم عبد هللا اللهيبي30570
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراثير محمود حمد عبد الجبوري30571
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسن فرمان عبدهللا حسن الجبوري30572
25الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر طه حمدي محمدماهر الدوري30573
13بيجيأالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حويد دخيل طعمه القيسي30575
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد يوسف علي مصلح الجبوري30577
19تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها غانم محمد سلطان الطائي30578
18االسحاقياعداديةكاتب  أنثىفلایر دحام حمود كنفذ القيسي30579
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهاني عدنان حمادي مهدي جنعان30581
33العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرسرمد عطية احمد حسين الجبوري30582
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر طالل عادل فخري الشيخلي30583
15العلماعداديةكاتب  ذكرباسم فهد عبدهللا احمد العجيلي30584
10سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء عبدالغفور شاكر محمود الدراجي30585
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىفرح فؤاد خطاب بكر العزاوي30586
18يثربالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمود طه محسن الحشماوي30587
19االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه محمد حردان جاسم المجمعي30588
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه جمعه سلمان خلف البياتي30589
16الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابرهيم عطشان ثامر محمد الجبوري30590
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفؤاد حميد محمد محمود القيسي30591
22تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد خليل صالح الجبوري30594
18الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمود مهدي صالح المرسومي30595
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان ابراهيم فاضل حمادي الجبوري30596
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15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء حميد كريم لطيف الجبوري30598
5الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رجب احمد خشان اللهيبي30599
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنمير سلطان عساف خليفه اللهيبي30603
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد سالم احمد محيميد الجبوري30604
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىتماضر رجب احمد اسماعيل الجبوري30606
20الضلوعيةكلية الهندسة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىذكرى علي كريم لطيف الجبوري30607
15الطوزالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايپك مرشد حيدر طاهر البياتي30608
6بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحسام عبدعلي الطيف سنجار اسودي30609
14الدجيلكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى صالح نوري حميدي الدوري30610
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين جمعة مطلك مجيت الفهداوي30612
22بيجيتربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررمضان عاصف عزاوي علي المشهداني30613
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد سلمان حسن خطاب الطائي30614
12تكريتكلية اآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون مصطفى محمود حسن الدوري30616
17الطوزكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهتاو خالد خليل ابراهيم الداودي30617
16بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانمار محمد عمر شريف التكريتي30621
21يثربالتربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء جاسم عبداللطيف احمد التميمي30622
30تكريتكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن هيثم مولود محمد الناصري30623
12الطوزكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر طاهر توفيق احمد /30624
11الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي خلف شالل فرهود الجبوري30625
22الطوزكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن جالل اكبر علي البياتي30628
35الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوالء جاسم عايد محمود السامرائي30629
30الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاردو محمد محمود قادر الداودي30633
19قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره فالح حسن شريف البياتي30635
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره يونس محمد حسين الدليمي30636
14سامراءادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق جمعة علي عبد العيساوي30637
33سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم حميد جاسم محمد الدراجي30638
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد شهاب احمد محمد العيساوي30641
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم محمد علي حمد الدليمي30643
10الطوزكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد شهاب محمد الداودي30644
22ديوان المديريةكلية اآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجودت علي صالح خلف الجبوري30645
20بلدكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن اسماعيل حسن فياض التميمي30646
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21تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد سامي فرحان خضير الجنابي30648
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعبدالملك مهدي حمود حماش المفرجي30650
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنور محمد عبد حمد الدليمي30651
7تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم اكرم عمر هالل الناصري30653
30سامراءكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب كامل امان شاه الدليمي30655
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرأحمد صالح محمد سبع الحمداني30656
15الضلوعيةكهرباءدبلومكاتب  ذكرحميد شكر محمود حسين الخزرجي30659
5الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي احمد فرتم الجبوري30660
29بيجيكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نايف هديب مجيت الفهداوي30661
21بيجيكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سالم احمد محيميد الجبوري30663
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرلؤي سلطان عساف خليفه اللهيبي30664
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرابراهيم ميزر رحيم جاسم العبيدي30665
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود محمد عبد خضر الجبوري30667
18االسحاقيكليه التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال خلف حسين عبد اغضيب30668
8ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكررامي حسن محمد صالح الجبوري30670
25بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىجنان كنعان ابراهيم علي الجواري30672
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان محمود علوان حسين البياتي30675
16تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروة شهاب يعقوب محمد الطائي30677
18تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشهد جمال نعمان فرحان الشيشاوي30678
22تكريت كلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا رشيد اسود حسن العجيلي30679
12الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم حسن زمزوم البياتي30680
17الدجيلاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميرة زياد عبد الملك حمد شهاب30681
18الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد كريم حسين محمد المكدمي30682
13الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسون علي خلوف غضبان الشمري30683
16العلمكلية التربية للعلوم للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ حامد محمد علي الجبوري30685
25يثربالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خزعل حمد وعر الحبابي30686
33سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عسكر محمد علي السامرائي30687
34الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى عباس خزعل احمد الدجيلي30689
17الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسامه محمد عطيه علي الرملي30692
18الضلوعيةاالداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىيمامه فيصل حسين علي الجبوري30693
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عدنان احمد خميس البياتي30694
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28تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد احمد حسين حمد العيساوي30696
20الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عجيل مطشر متعب البياتي30698
17الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدنان ابراهيم فاضل حمادي الجبوري30700
20الشرقاطكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خالد موسى سعيد الجميلي30702
25الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرقصي نصيف جاسم محمد الفراجي30703
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحسن رشيد اسود حسن العجيلي30704
25يثربكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء حمدي جاسم محمد الجبوري30707
11يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوليان صميم مسلم حسين التميمي30708
6الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد محمد علي الدوادي30711
12الشرقاطكلية التربية للعلوم البدنية والرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر محمد عطيه علي الرملي30712
17سامراءكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرغد فؤاد علي خلف .30714
15بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالفه محمد عمر شريف التكريتي30715
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمظهر محمد جاسم حمود الخزرجي30716
11االسحاقيكلية االمام االعظم عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار غانم ذياب سرحان اعذيه30717
20الضلوعيةكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمازن عكاب ياسين فارس الخزرجي30718
18الدجيل التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررحمن محمد نوفل عواد الخزرجي30719
13الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح سعد صالح عكيل الدليمي30720
15تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء بكر محمد علي كاكاخان كيز30721
20يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرائده عبدالكريم احمد عباس التميمي30722
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير فنر ادريس خلف اللهيبي30725
30الدجيلالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات سامي ياسين حسن السالمي30727
27الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشلير حسين محمود احمد -30728
26الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزوه رمضان صالح عباد الجبوري30731
31يثربكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرالحارث ابراهيم صالح خلف العزاوي30732
14تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقصي عبدالناصر قاسم اسعد المرير30735
25االسحاقيكلية التربية للعوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمود جاسم محمد الرفيعي30736
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىاسماء محمد احمد عبد الجبوري30737
21سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرسل اياد فاضل عباس البياتي30739
10بيجياالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمنال محمد خلف نائل الجنابي30741
7بيجياعداديةكاتب  ذكرابتسام عبد جاسم عبدهللا الدليمي30742
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكربهاء اثيل عارف عبدالرزاق التكريتي30743
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32تكريتكلية التربية الرياضية للبناترياضةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمصطفى وليد عايد حاجم العبيدي30745
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم محمود علوان حسين البياتي30746
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرونق زهير محمود عبدالرزاق السامرائي30747
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد ابراهيم الطيف عبود الزناد30748
18ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىسرواء محمد احمد عبد الجبوري30749
25بلداالمام الجامعهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين منصور احمد عبد الموالي30750
25يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصميم مسلم حسين تفاح التميمي30751
16تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين ناصر سليمان ابراهيم الناصري30752
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد فرهاد قاسم كريم الداودي30753
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوسن ناصر علي وهيب التكريتي30754
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور الهدى حاتم مهدي محمد الربيعي30755
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل سالم عبد محمد الجميلي30758
20يثرب التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعد عبدهللا محمود الحبابي30759
18بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرحسين علي يوسف صالح ال سف30762
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري فنر ادريس خلف اللهيبي30763
12االسحاقيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكروسام معيوف محمد حاوي شايع30764
15قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عبدالواحد شكور جرو البياتي30765
30الضلوعيةكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء سعدي فهد محسن السعدي30768
20تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغنية عبد حسن سليمان الناصري30771
22سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمفاز حميد جاسم محمد الدراجي30774
25الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسرور رياض ظاهر نصيف الخزرجي30775
17سامراءكلية الترية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنهاد شهاب احمد محمد العيساوي30776
10بلدكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىبان منعم نصيف جاسم المزروعي30777
26بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكررواد سالم اسماعيل علي األحبابي30778
25العلماعداديةكاتب  ذكرسمير عليوي عبدهللا مصلح العبيدي30779
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه حمد حسين علي البياتي30780
16ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرطه زيد ابراهيم حسن السامرائي30781
25الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركنعان سلمان خميس صالح العزاوي30782
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىالتفات علي مصلح مرمي /30783
15الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضمياء مسلم احمد حسين التميمي30785
17الدجيلالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى حاتم مهدي محمد الربيعي30787
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14تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد سليمان ابراهيم الناصري30790
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن صابر محمود محل النيساني30792
35الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبة جودت عزيز موسى الونداوي30793
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا جاسم محمد جداع اعذيه30795
14الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد حمادة جاسم محمد الجبوري30796
15الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم احمد تركي محمد الخزرجي30797
15االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه وصفي موفق عزيز الدراجي30798
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء ساهي مسرهد احمد المجمعي30799
24الشرقاط التربية للعلوم الصر فةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عبدالمنعم احمد عصمان الجبوري30800
11الدوراالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايات انس حسين عبدالرزاق الدوري30803
8بلدكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر محمد مهدي عباس التميمي30804
9العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهنود حسن محمود محمد الجبوري30806
25تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأية مسفر الطيف محمد الورد30808
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرفيصل عبد هللا صالح تركي العيساوي30809
25الدجيلالتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى منذر كاظم حاتم الزبيدي30810
20الطوزاعداديةكاتب  ذكربختيار احمد حميد رشيد موسى30812
19قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء جمال احمد مهدي البياتي30814
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عبدهللا عزيز بصاص البياتي30815
17يثربكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى خالد كامل عباس الحبابي30816
18يثربكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعادل حسين احمد حسين التميمي30818
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىهاجر نبيل جوده كاظم البازي30819
24الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنيفين عبد المحسن مزاحم عباس السلطاني30820
14يثربالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكربالل ابراهيم خليل حمود حشماوي30821
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفيصل غازي شهاب احمد الجبوري30823
19الطوزالهندسةاخرىماجستيرمهندس   أنثىسها سمين علي كاظم اوجاغ30825
17بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى باسط حسن داود الكمراوي30827
19بلدكلية المأمون الجامعة تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر مهدي علي حسين التميمي30829
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغفران شمس بهاء الدين شمس الدين النعيمي30830
22االسحاقيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضيه عباس فضل خضر كبيش30831
15يثربلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاحالم جاسم مهدي صالح الدليمي30832
35الضلوعيةكلية التربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء سعدي فهد محسن السعدي30833
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11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبناز ناصر ابوبكر عمر الداودي30834
39تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىموج منذر نعمان عبدهللا الناصري30839
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم عدنان كامل عبدهللا الحداد30840
15الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسليل مجيد حميد حمدي /30841
18سامراءاالمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفيروز علي سلوم عبدهللا العباسي30844
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسردام مازن خزعل فيصل الخشماني30845
16الطوزالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكركرار سمين علي كاظم اوجاغ30849
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربسام عبدهللا عبدالمجيد مظهور الجبوري30851
10بلدالتربية ابن رشد عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين عبد الصاحب حسين الطائي30853
12الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاسراء اسام جمعه محمد الدوري30857
15الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىانعام سهام مصطقى محمد البياتي30858
7الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربختوه ر بهمن عبدالكريم رشاد محمود30859
25قرى آمرليكلية االسالمية الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحيم وحيد رضا يوسف البياتي30866
19قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان حمد رضوان شكور االمرلي30869
29الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىابرار خالد محمد حمدي الزبيدي30870
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىديمن محمد ابراهيم انجه الداودي30873
20بيجيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميسر علي محمد خلف الجبوري30874
15التعليم المهنيالقانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكريالجين زياد حسين سمين الحمداني30875
15تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمنصور بدري صبحي نعمه العجيلي30876
18الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبيحه سليمان زين العابدين محمد العزي30878
17العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم عواد محمد خضير العبيدي30879
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليالن عدي عبد الرزاق مهدي السامرائي30880
15الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنداء جمعة سلمان علي البياتي30881
23الطوزكلية االداب لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكربسام ابراهيم علي حميد البياتي30882
22الدجيلكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام حسين علي كاظم الزبيدي30885
30يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين مؤيد حميد عباس الحبابي30888
9يثربالعلوم رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث مثنى محمد حسين الهاشمي30889
40سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث عدنان حماد محمد العيساوي30890
14الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمرتضى محمود كديمي حسن الزبيدي30892
15قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة احمد سمين ابراهيم البياتي30893
25بيجياعداديةكاتب  ذكرخلدون عبد علي ابراهيم الجنابي30895
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30الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي عبد الكريم دايح علي الزبيدي30897
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررحيم صالح ابراهيم رحيم العزي30898
23الدجيلاعداديةكاتب  أنثىنور حمدي صالح مهدي الخزرجي30900
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان صالح عباس حسن الداودي30901
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء عواد محمد خضير العبيدي30903
34العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاماني جابر حميد عليوي الجبوري30905
25الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار ابراهيم لطيف ارحيم الدوري30906
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررعد عبدهللا احمد محيميد الجبوري30907
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد اسماعيل صالح خميس البياتي30909
18تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر زاهد علي سلمان الدوري30910
15الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركريم رجب خطاب مرعي الدوري30911
15سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىانفال عبد اللطيف مهدي امين الدوري30912
21سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا محمود حسين عليان العليان30913
33سامراءالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرمروان علي سلوم عبدهللا العباسي30917
30الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سليمان زين العابدين محمد العزي30921
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد زكري يوسف حسون التكريتي30922
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروجوان انور حميد صالح الداودي30924
25تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدنيا هشام طه محمد الدنيدل30925
20تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرظافر عامر عبدالرحمن طه التكريتي30927
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشائر ناطق زكري حسن الحديثي30928
6يثربكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكروليد خالد ياسين خضير الجنابي30929
6العلماالداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرتجى حسن محمد صالح الجبوري30930
7تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس فراس فارس عبد الدوري30932
25الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعباس غازي فاضل عباس الونداوي30933
18الدور كلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرهام حسين احمد علي السعداوي30934
21يثربالعلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسام نافع شاكر محمود االحبابي30935
29سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون سعد علي حسين البواسود30937
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرريبوار مجلوم سعيد احمد الداوودي30939
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ عيدان محمد اسماعيل البياتي30940
25العلمرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام حسين صالح خلف العبيدي30941
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حسين علوان حسين المزروعي30943



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15تكريتالتربيه للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن سالم حمزة عثمان البزوني30944
10الطوزاخرىاعداديةكاتب  ذكررسول عبدالحسن مردان زين العابدين بروري30947
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىرنا عامر محمد علي العباسي30948
15الدوراعداديةكاتب  ذكربالل زياد حسين سمين الحمداني30949
15الطوزاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد محمد موسى رضا دامرجي30950
23ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعال نافع محمود رجب الحديثي30952
7العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام دوشان بشو احمد الطائي30955
19الطوزاعداديةكاتب  ذكرزين العابدين فخرالدين نورالدين حسين البياتي30958
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشرمين مجلوم سعيد احمد الداوودي30960
13الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمعتز فاضل حسين علوان العباسي30961
20الشرقاطكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم رشيد احمد الجبوري30962
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم حسن عبد المجيد حبيب الجبوري30963
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مطلك فرحان صالح الجبوري30965
21العلمكلية االدابعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسالم دوشان بشو احمد الطائي30967
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزكريا سلطان خليل عبد الجبوري30968
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح كزار مظلوم تركي العزاوي30969
11سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنين جاسم ابراهيم احمد السامرائي30970
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه احمد مزهر احمد الطائي30971
16سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد زاحم دحام احمد النيساني30972
19العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمود رجب حسن الطائي30974
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتسام ذياب احمد علي الجنابي30976
17الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس محمود علي عباس العزاوي30977
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف سحاب كليب صالح الطائي30979
10تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر سهيل نجم عبدهللا التكريتي30981
25يثربكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزت جسام محمد جاسم الحبابي30982
28سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل خليل ابراهيم عبد الحداد30983
15الدور كلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا قاسم ذياب خضر الدوري30984
18تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىندى صالح رشيد نجم الحمداني30986
24العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران محمد علوان الطيف الجبوري30991
22قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء رشيد حسين خلف البياتي30992
28سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعبدالرسول سعد صالح حسن البازي30993
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15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرسامي محمد سالم محمود30995
24تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراية عجيمي برع احمد التكريتي30997
20يثربكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروميض كريم علي محمود العزاوي30999
10الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيقين رزاق جميل ظاهر الخزرجي31000
25قرى آمرليكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر خلف علي حسن البياتي31001
20الشرقاطكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم علي حسن محمد الجميلي31002
22الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىملك سلمان محمد احمد ليالنلي31003
22الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مظاهر خورشيد عباس البياتي31004
28بلدالتربية - علم النفس علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعدون حمود خضير جابري31005
30قرى آمرليكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان قاسم محمد نجم البياتي31006
17الدجيلاالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسعد جاسم محمد حسين خسرجي31008
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالستار احمد حسن محمود البياتي31009
15يثربكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء سعد محمد علي االحبابي31010
20الشرقاطكلية األدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر محمد ظاهر حسن الجبوري31011
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرسلطان ضاحي سرور عباس الدليمي31012
13الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي مجول اسماعيل علي رياش31013
30الطوزاعداديةكاتب  ذكركوران حسين محمود محي الدين الداودي31015
26العلمالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن محمد صالح الجبوري31017
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عدنان عباس هزاع31018
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الصمد عطا هللا رشيد حبيب البازي31019
24سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عبدالمجيد محمد احمد الدوري31021
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرهزار فائق احمد سعدون الداودي31023
21تكريتالتربية للعلوم االنسانسةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمة قحطان شاكر محمد التكريتي31024
19الطوزكيله التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب خليل ابراهيم علي البياتي31027
21سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىافراح سعد صالح حسن البازي31029
26الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد حمد حسن الجبوري31030
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىرنا فالح يوسف احمد التميمي31031
16االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء سعد برع سعد اطعيمه31032
17بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم طارق ادهام روضان الجواري31035
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقوس سعد سليم حميد الفراجي31037
15الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىنهله محمد يحيى جاسم البياتي31039
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15تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمود طعمه مبارك الدليمي31040
6يثربكلية االداب- الجغرافية التطبيقيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعد احمد لطيف التميمي31041
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرياسر عزيز محمد ناصر النيساني31042
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرطارق اعبيد عيسى جاسم الجبوري31043
35تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حميد احمد علي العباسي31044
22الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم عبد مصطفى حسين حسين31045
15االسحاقيكلية تربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى فيصل مهدي صالح الطائي31046
23الطوزكلية العلوم األسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوح احمد محمد حسن البياتي31048
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر مازن جاسم محمد البازي31050
11الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد كريم علي حمزة العكاب31051
30االسحاقيكلية التربية / سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد اللطيف محمد عبداللطيف الشناوه31052
10العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند شعبان خلف كانون العزاوي31053
23سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء حسين هاشم شاهين السامرائي31054
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمرفت فضل جاسم محمد الربيعي31055
10بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوداد اسماعيل هويدي فياض الجنابي31056
11سامراءالتربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد حميد حسن جاسم العيساوي31057
15الشرقاطالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خالد حمد حسن الجبوري31058
29الدجيلكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار حاتم سلطان الحج الخزرجي31059
5االسحاقيكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم حفظي حمدان خاير المجمعي31060
7االسحاقيالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر مطر سرور عباس الدليمي31061
22بلدكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير عامر علي عبد الربيعي31062
13الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز عباس صالح احمد البياتي31063
19االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم ضاحي حسن عبد اغضيب31064
16يثربالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن طارق حسن صالح الحشماوي31065
11الضلوعيةالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفكره حمود مهدي حسين الجواري31066
14الدجيلاالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد جاسم محمد حسين خسرجي31067
2الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرهيمن ناظم قادر محمد .31068
25االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي مطيني حسين محاسن المجمعي31069
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرعامر مزهر سبع عباس الدليمي31070
10سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي صالح محمد برغش السامرائي31071
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنوري جوامير لطيف فرج البياتي31072
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25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين خضر خليف علي الدليمي31073
9الدجيلاالداب-اللغة العربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء بشار خليل عطا الجميلي31074
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد حسين محمود طلمس الفراجي31076
28الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء رائد سيد سلمان الالمي31077
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكروليد خورشيد سعيد حسن .31078
15االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعصام سبع خميس موسى اعذي31079
12يثربكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى سعد سالم عبد االحبابي31080
11الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد حميد جاسم محمد الخزرجي31081
25الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنزهان بدري جاسم حسين الفراجي31082
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد سامي محمد صالح الدليمي31083
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحكيم خلف فرحان طرح العكيدي31084
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث اكرم عبدالعزيز محمد المجمعي31085
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف زيدان خلف عواد بعير31086
16تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسالم خزعل حسن زنبور العجيلي31087
25الدجيلكلية المأمون الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبد الرزاق جهاد جاسم التكريتي31088
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسنار حسين صادق زناد البياتي31089
13ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسالم شويش طه امين الجبوري31090
30تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خلف حديد عبد العجيلي31091
18الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان محمدنوري ناظم احمد31093
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه علي محمد صالح الجبوري31094
22سامراءالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحكم ذياب محمد شالل المخلبي31095
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد محمد خضر صالح البياتي31096
23الطوزالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورا صباح اسدهللا علي الجاف31098
15االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس خالد ابراهيم سبع النهار31100
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعمر شهاب نايف حسون الفراجي31102
17بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي مقداد خزعل احمد العزاوي31103
23العلمكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعصام ناجي رجب عبدالجبار البزوني31104
18الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة رياض سالم علي الخزعلي31105
16بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسام هادي صلبي أدريجه الجنابي31106
30الدجيلالتربية - قسم التاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد جاسم محمد العبيدي31108
20سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسن كريم احمد صالح النيساني31113
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1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالقادر سعد هايس عذاب العزاوي31114
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نوري عبدهللا محمد البياتي31117
20سامراءكلية االداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفراس ذياب محمد شالل المخلبي31119
17االسحاقيكلية االاداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا صالح محمد ضيف عطيش31121
20االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عبد زيدان خلف اطعيمه31122
10يثربكلية التربية ابن الهيثمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رياض احمد علي المزروعي31124
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسالم حامد محمد حسين العجيلي31126
30الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخوله عبدالرحمن علي سعيد الداودي31129
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد محمد رمضان علي الجبوري31130
19الدجيلالتربية /ابن الهيثمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى فيصل علي جاسم الفراجي31131
25الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام خلف موسى علي الجبوري31132
3الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزه عادل جاسم مصطفى الجبوري31133
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحي جمعه محمد شريف البياتي31134
20ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمار محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي31140
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا فرحان عبدهللا خضر الجبوري31141
24الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه صاحب عيدان فيضي البياتي31144
30بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحميد خلف سعيد عطيه المزروعي31146
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخلدون ابراهيم جادهللا سلطان الجبوري31147
13االسحاقياعداديةكاتب  ذكرطالب خالد ابراهيم سبع النهار31148
7سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره طارق شاكر حمود العباسي31149
14العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسين علي حمادي العبيدي31150
22الدجيلكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلسم رياض سلمان صابر الخزرجي31153
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربالل حسين محمود جاسم اطعيمة31154
33ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقاسم احمد فياض محمود العزاوي31155
19تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعدي مظفر ادريس عزيز الدوري31156
15الدجيلالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل رحيم علي سلطان الخزرجي31157
20الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىليلى نورالدين حسين احمد كوزه جي31158
20قرى آمرليالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام عبوش محمد عبدو البياتي31159
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىصبحه عزاوي محمد شالل السامرائي31161
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا خلف عبدهللا خلف الجبوري31163
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمعروف غضبان عداي حسن البوبدري31164
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6االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم خلف سبع الصبيحي31166
8الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهارون احمد علي محمود التميمي31167
10تكريتكلية االداب علم االجتماعارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرانمار نوري ندا عبدهللا العجيلي31168
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمشاعل احمد نواف ذياب الحسان31169
30الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى محمد غريب احمد البياتي31170
11االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل ساجد محمد طفاح اعطيش31171
27بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء عبدالرقيب هاشم حسين العزاوي31172
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب مصطفى علي احمد الحسيني31175
8الضلوعيةاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي رشيد عواد عبد الدليمي31176
20االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبيله خالد حسين حمد اطعيمه31179
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى مثنى حسين حمد الشمري31182
4سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسرى حامد عبدالكريم حسن العباسي31185
13ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرناجي محمد جاسم خلف الحبابي31186
31الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد عقيل عبد حمادي المشهداني31189
25الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان علي محسن عوده األحبابي31190
27الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضامن عطشان ثامر محمد الجبوري31193
22بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة محمد سلطان محمد القيسي31194
19االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمالك محمد درويش حنتوش اطعيمه31195
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد صالل علي محمد المزروعي31196
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء عبد هللا علي شالل السعدي31197
20قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفؤاد عبد جاسم محمد البياتي31198
18سامراءاالمام االعظم / سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود سويدان احمد حسن البازي31199
20الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد سالم يوسف محمود البياتي31200
32بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه سلمان عبيد حسين الجنابي31201
35بيجيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا مصلح اسماعيل مطلق النمراوي31202
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسازكار دلشاد علي قادر زنكنه31203
5الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىخوله محسن قادر حسين البياتي31204
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد علي ضيف المسعود31205
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعامر سعيد جاسم محمد الكصبان31207
30الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضفراء علي عزاوي علي المرسومي31208
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح عباس ماهر ابراهيم الخزرجي31209
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18سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمخلد جمال احمد نجم البواسود31211
8بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد ربيع خلف علي العكيدي31212
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد سبهان علي عوجان الناصري31213
12ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعلي رباح حسين حاجي الخزرجي31214
9االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة خالد محمد حسين /31215
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرفالح محمد عبدالرحمن عباس /31218
24الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن محمد حسين علي المرسومي31221
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند فيصل غازي كريم /31222
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمآثر اكرم عبدهللا محمد الجبوري31223
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرقحطان عبدهللا مجول جاسم الدوري31225
30الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديار صالح محمد حديد اللهيبي31226
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد خضير عياش جاسم المليسي31227
15االسحاقيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي شمس صالح محمد --31228
5الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد عبدالهادي ابراهيم حسين الجميلي31229
25سامراءلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد مجيد علي العباسي31230
25الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مطلك خلف علي البياتي31231
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىنسرين علي حسين حمد اللهيبي31232
25االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق سعد هللا سالم حسين هرموش31233
15الطوزابتدائيةحرفي  أنثىفلایر عباس سمين رجب العزي31235
21الشرقاطكلية األداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجادهللا محمد علي ضيف المسعود31237
30الطوزكلية اللغات-قسم اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوبه ش جمعه محمد كريم الداودي31238
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا جوامير لطيف فرج البياتي31239
13االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد خلف علوان المجمعي31240
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجاسم محمدعلي حسن عبدهللا العبيدي31246
11سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغدق احمد محمود احمد البونيسان31247
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكروليد روضان اسعد طه الجبوري31249
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىنيران جمعة خضير منصور العيساوي31252
30العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصالح محمد خضر فارس الجبوري31253
30قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء محمد محسن قنبر البياتي31254
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجبار عبد مصلح حسين الحشماوي31255
6الدجيلاعداديةكاتب  أنثىهبه ماجد علوان مهدي السلطاني31256
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15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرنوزاد فتاح عبيد وادي -31257
21بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى سلمان عبيد حسين الجنابي31259
30بيجيكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد اياد ذياب جاسم الهرمزي31260
6سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسن خضير مصلح البواسود31262
11تكريتكلية الحقوق قسم القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىعلياء لطيف عواد مصلح الدليمي31263
22الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف محمد حارز داود -31264
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعلي احمد محمود عبود التكريتي31265
18االسحاقيالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء جمهور خليفه خاطر اطعيمه31266
15بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعبدهللا كاظم عناد عيدان الناصري31267
11سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىجيهان فارس حسن محمود /31268
6يثربكليه االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراشرف محمود محمد حمد المزروعي31270
21الدجيلكلية التربية ابن رشدلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف محمد علي محمد سورميري31271
12االسحاقيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي احمد حبيب العذيه31272
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىخلود جمال يوسف محمود البياتي31275
10سامراءابتدائيةحرفي  أنثىاخالص جمعة خضير منصور العيساوي31276
25تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسيل علي خلف شرار العبيدي31277
20ديوان المديريةالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرربيع خليل ابراهيم حسن الفراجي31278
25العلماعداديةكاتب  ذكرسعد حسن عمر مهيدي العبيدي31279
19بلدالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء وهيب عبد العباس عبد الجميلي31280
25الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصفاء علي سهيل خلف الفراجي31281
23الطوزاعداديةكاتب  ذكريوسف طوفان حمودي اسماعيل البياتي31282
16الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرجهاد بدو حمد حسين الجبوري31284
10ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىحنان جدوع محمد هجيج الجبوري31285
20االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعزيز حسن حمود كنفذ القيسي31287
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحميد سهيل محمد رميض الفراجي31288
20الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحسن جاسم حسين سلمان التميمي31289
4الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي سعدون اسود ابراهيم .31291
15االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور صباح عباس سبع الدليمي31292
11بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىبثينة علي عبدالحميد عمر النعيمي31293
21الدجيلكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  ذكررحمن فنر محمد حسين الخزرجي31295
25الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىهيرو دلشاد علي قادر زنكنه31296
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15ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكراحمد ابراهيم سطوان مصلح العزاوي31297
19الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير مدحت عكاب خلف الجبوري31298
20بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي ماهر هرمش سبع اعذيه31300
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد احمد جنداري خليفة الجميلي31301
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره جبار ذياب احمد الجنابي31303
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرالوليد خالد حسين عبد العزاوي31304
13بلدكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى صباح عباس حسين الخزرجي31305
18الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد رضا مصطفى البياتي31306
25االسحاقيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالسالم عبدالكريم خليفه فرحان اطعيمه31308
18الطوزكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراڤين حسن علي قادر *31310
27الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح خلف دخيل علي الدليمي31311
20الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسكندر قاسم خورشيد احمد الداودي31312
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى ابراهيم احمد حسن الشيخاني31316
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىابتسام نايف ساير سوادي الدليمي31317
23الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف غني علي ناصر المكدمي31318
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عياده وردان جزاع زبيدي31320
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان غيدان خلف عبدهللا -31321
25بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوزان كريم عبدهللا سلطان العلكاوي31323
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء بهجت اسعد طه الدوري31324
25االسحاقياالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد احميد محمد حسين اطعيمة31325
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميره كريم عبد نصيف العبيدي31326
16الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاد / محاسبةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى جدوع طالب محمد العزاوي31327
20بلداخرىدبلومكاتب  ذكرنزهان احمد فنر فياض العبيدي31328
32الدجيلالتربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضمياء خزعل مجيد حسين المرسومي31330
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعماد حمود جدوع خلف الجبوري31331
19الدجيلالتربيه للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسين خليفه محمود محمد القرغولي31334
28الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىروق سالم فرحان علي الخزرجي31335
10يثربالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى فزع محمد حسين الحشماوي31337
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند ابراهيم احمد عنفوص الزوبعي31338
19سامراءكللية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء احسان علي حسن الكرنتيجي31339
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرحازم احمد محمود عبود العجيلي31340
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13الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزمن حسين محمد جوكل امرلي31341
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىامال عبيد نجم عبدهللا المحمدي31342
20تكريتالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنهل فرحان جاسم محمد الدوري31344
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عريان علي ولي اختيارلو31345
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرجاء برهان نوري جوبان البياتي31346
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن احمد حسن كلش الدليمي31347
20سامراءكليه العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين عبداللطيف عبدالمجيد طه الصباغ31348
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهيفاء عكاب غزوان رحيل الدليمي31349
20العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور محمد طه خلف الجبوري31351
35الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنورس عبدهللا جاسم حميدي الدور31352
9االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد محمد علي جامل الجنابي31353
15سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوسن زيد خلف فارس العزاوي31354
24العلماعداديةكاتب  ذكربكر حسين مطر محيميد العبيدي31355
35الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشهالء امين عطيه يوسف الدوري31356
40يثرباعداديةكاتب  ذكرساير فرحان نواف خلف الرفيعي31357
20سامراءكلية التربية / سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن صالح علوان الرحماني31359
27الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيدان محمد اسماعيل البياتي31360
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفرحان عثمان محمد جاسم النعيمي31361
17يثربالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر ليث عبد الكريم احمد التميمي31362
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس حميد فرحان سنيد االسودي31363
12الدورالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل ضياء عبدهللا مضحي الدوري31364
30الطوزكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عطا خيزران سلمان .31366
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرليث محمود عبدالرحمن عباس الدراجي31367
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة ثامر سلطان عبدالجبار العبيدي31371
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمروة مدحت عكاب خلف الجبوري31372
20الدراسة التركمانيةمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىمالك حسين علي شهباز .31373
20الدورالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه موسى عطا هللا احمد الدوري31374
21يثربالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوداد عليوي عداي محيميد الخزرجي31375
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحنان سوم جاسم متعب الدليمي31376
30قرى آمرليكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عارف احمد فليح المولى31377
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمروان علي عبيد ابراهيم القيسي31378
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10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكربدر سحاب طلب كردي الشمري31381
20الدجيلكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىضي عبدالكاظم عبد عثمان الالزت31382
11سامراءاعداديةكاتب  أنثىغفران هشام حسين صالح /31383
16تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار يوسف ايدين سلمان الجايرلي31386
25الشرقاطكلية األدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل سامي اسماعيل احمد الظاهر31388
25الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسن فرحان حمد الجبوري31389
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىنجاح عواد خضير خزعل الرهيوي31391
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد الكريم صدام عبد هللا حسين الجبوري31392
16تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فرحان جاسم محمد الدوري31395
35الدوركلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه فهمي مجيد سلمان الدوري31396
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىريمه احمد محمود عبود العجيلي31397
14تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير محمد جلوب شرقي الجبوري31398
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسعد مولود علوان حسين اطعيمه31399
35الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان اكبر جكول عباس .31401
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرحارث فرحان محمد حسن العيساوي31402
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرطاهر وليد هزاع طالب التكريتي31403
15الدراسة الكرديةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرعماد احمد سمين عزيز -31404
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىنجاة ابراهيم خليل عبد الجبوري31406
17سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر انصيف جاسم محمد البوحمود31407
21بلدكلية التربية االساسية / شرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررجب صباح مهدي صالح الحشماوي31409
1بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعصام احمد صالح علي القيسي31411
35الضلوعيةكلية االدب والعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرصدام صالح شنون محسن الجواري31413
13تكريتالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشمائل سعود صبري عبد الشنداح31414
16يثرباالمام االعظمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد طه محمد طه الحشماوي31415
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام جمال عبدهللا كاظم المشايخي31416
23بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر محمد انجاد حمادي الدليمي31419
22االسحاقيكلية االداره والقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزياد شحاذه محمد يوسف القيسي31420
15الدوراالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عبدهللا جاسم حميدي الدوري31421
25سامراءتربية سامراء كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرستار عواد زيدان برغش البازي31422
15الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب محمود محمد مرزوك المكدمي31423
27الطوزكلية التربية / طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى برزان ابراهيم رضا الداوودي31427
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23تكريتاعداديةكاتب  أنثىصفا ثامر احمد محمد العجيلي31429
23االسحاقياعداديةكاتب  أنثىقطر الندى احمد محمد سعدون اطعيمه31430
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكركوان عبدالجبار كريم نعمان الدوري31431
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنجم عبدهللا حسن علي البياتي31432
23بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىربى ياسين بنيان سلطان القيسي31433
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرطارق احمد حسن قدوري البياتي31434
15تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود احمد عطيه ياسين التكريتي31436
24الطوزالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاحالم مجاهد بكر قنبر الطوزالوي31437
18تكريت كلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد علي مطلك سليمان العجيلي31439
23العلمالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىآمال جدوع أحمد نايم العزاوي31440
27العلمالتربية للعلوم االنسانية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىايناس خيرهللا مرشود منوخ العبيدي31441
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سامي اسماعيل احمد الظاهر31448
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان عزيز حسن نجم الجنابي31449
4سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرحمزه مزهر جمعه مهيدي .31450
7الدجيلتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررمضان محمد حسين صالح العيساوي31453
30سامراءاعداديةكاتب  ذكراسماعيل محمد علي عبدهللا العباسي31454
12الدوركلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحنين قيس بديع جمال الخطيب31456
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله علي نجم عبد السامرائي31457
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعروبه فدعم مانع سرحان العزاوي31459
21الضلوعيةكليه التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى ضاري هدرس علي الصميدعي31460
24سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح محمود صلفيج ضعن العيساوي31461
8ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرايهاب ابراهيم علي حسون الفراجي31462
25الدوركلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه محمد يوسف يعقوب الدوري31463
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهيثم عبدهللا حميد مهوس العبيدي31464
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىبتول قحطان جمعه عباس البياتي31465
25تكريتكلية حاسوب ورياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر ليث مصطفى خليل البياتي31468
16بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنجالء عامر مهدي فرج الربيعي31469
16يثربالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها نواف محمد رميض المزروعي31470
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد محمود احمد النيساني31471
18تكريتاالداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان كمال جميل عبد السامرائي31472
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء رشيد محمود داود الجواري31473
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20الطوز كلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحريه عبدالرحمان علي سعيد الداودي31474
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم العالوي31475
30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء عادل عطا خميس القيسي31476
23تكريتكلية االداب ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي عبدالحسن حمد علي الشاوي31477
15بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نوري سعيد محمد الحبابي31478
15تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس جاسم محمد حسين الحبابي31479
15بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرثامر زوبع علي محمد سنبس31480
20الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره برهان شريف جعفر .31481
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبد الرحمن حميد مانع -31483
11سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل عبدالحميد ظاهر مبارك السامرائي31484
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسعاد عبدهللا مصطفى محمد البياتي31485
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكريوسف عدنان رحمن عمر العبيدي31486
11يثربكلية التربية األساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر قاسم علي حسين الحبابي31488
15الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير فنر عبد الباقي جواد الزبيدي31489
15الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهند عبدهللا خلف حمد الجبوري31492
5الضلوعيةكلية التربية / قسم التاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشير صالح عكاب حميد الفراجي31493
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد يونس احمد اسعد البياتي31495
40الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرور صباح علي خلف الحداد31496
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر ثامر عبد الجبار حمودي السامرائي31497
23الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعجاج اسماعيل احمد ظاهر الظاهر31498
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزينب حسن حسين رويد المشايخي31499
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء حازم يعقوب يوسف اليوسف31501
20بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربشار حمود محمد حماد الشمري31504
20الضلوعيةالحقوق قانوندكتوراهمشاور قانوني مساعد  ذكرمحمد ابراهيم تركي خلف الجبوري31506
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنير خلف محمد حسين الجبوري31508
4بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم محمد خضير مرموص الجبوري31509
20سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه صالح جمعة احمد النيساني31510
20بلدكلية التربية بن رشد جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار علي حسين احمد عنزه31512
19الدورالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرساير نهار طعيس متعب الشمري31515
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام ستار نايف احمد الموالي31516
23االسحاقيكلية االداره والقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرسالم شويش احمد حسين القيسي31518
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25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطالل ادليمي عبد حسن الجبوري31519
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمثنى ابراهيم جاسم محمد الفراجي31521
25سامراءالفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس فاضل ابراهيم محمود النيساني31522
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزه احمد ابو اليقضان عطيه الجبوري31524
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرالحسين فائق هويش ابراهيم العزاوي31525
17العلمكلية االدارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهاجر خلف مشروخ وحيد الشمري31527
23تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىربى جاسم مسير فرحان السعدون31530
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد فاضل حواس طعمة العجيلي31531
35بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء خليل ابراهيم مجيد البياتي31532
16بلدالعلوم السياسية بكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمروان صباح مهدي صالح الحشماوي31533
25سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار كمال محمود محمد الطالبي31535
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسعد مشحن طعمه ياسين الطربولي31536
6بلدالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حسين عباس عبد االمير المخزومي31538
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكررائد صالح عبدهللا احمد الجميلي31539
28الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مكي حميد حسين البياتي31540
30بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا مهدي سالم مساهر جابري31541
23بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمد جاسم محمد الجبوري31542
19الدراسة الكرديةاخرىدبلومكاتب  أنثىساكار لقمان عبدهللا احمد الداودي31543
15الدورالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء طعمه علي صالح الدوري31545
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرفالح ابراهيم عبد حمادي الفراجي31546
6الطوزكلية التربية للعلوم األنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضر جاسم محمد حسن المفرجي31547
17الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنين محمود عباس محمد الخزرجي31549
8االسحاقي0محاسبةدبلومكاتب  ذكروليد جاسم محمد احمد اغضيب31550
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد جاسم عبدالرزاق كناص الفراجي31551
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىأمنيه قدوري عبدالهادي عبدالكريم الدهمشي31552
35الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا عبد حسين خلف الجبوري31553
25سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى سعدون عبدالجبار عبداللطيف العزاوي31555
25سامراءالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء خليل فهد احمد المخلبي31556
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيثم جواد حسين عبدهللا الحمداني31557
28سامراءكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى فيصل ارميض عبد االسودي31558
20ديوان المديريةكلية االدابNULLبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسلم اياد ادهم عبدالغفار التكريتي31561
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11الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد خالد عفري تقي البياتي31563
15بيجيكلية العلوم الصرفة قسم علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه حمود محمد حماد الشمري31565
21يثربكلية التربية االساسية- الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر مالك محمد طه الحشماوي31566
25الدوركلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىبان نزهان نعمان عياده الدوري31567
6الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشنو فؤاد محمد علي الشيخاني31568
10الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب قاسم عراك سمير الخزرجي31569
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محمود احمد خميس البجاري31570
12الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس فاضل ابراهيم محمد الحمداني31572
20تكريتكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه وليد عبدهللا حسين الجميلي31573
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه ناجح عبد االمير علي الخزرجي31574
25الطوزقسم العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل محمد مكطوف فرحان فهداوي31575
5قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرغسان مزهر جاسم احمد الطائي31577
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرانور عريان قنبر عزيز البياتي31579
13سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه محمد شريف عبدهللا العباسي31580
30الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام محمد جاسم حسن المرسومي31581
16الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد خليف حميد محمد الدليمي31582
20الطوزكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوكار محمد حسين حسن شيخان31583
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالعظيم احمد صالح علي القيسي31584
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر منيف محمد مسهر المعيني31585
23العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىسراب ظاهر مزعل صالح العزاوي31587
30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرخضير صالح حسون محمد العيساوي31589
22تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانتصار حكمت عايد حرجان العزاوي31590
3العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالكريم عطا هللا حلو عبد الجبوري31591
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرقحطان محمد حايف درويش الجواري31592
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرقحطان منعم محمد جميل المشايخي31598
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىسجى خماس طه بكر العبيدي31599
25الدجيلكلية اإلدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمينا عالء عبدالهادي حسن الزبيدي31600
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسام الدين عواد عبيد سوادي الجبوري31601
18االسحاقيالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا جاسم محمد اطعيمة31603
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسين مطر حمد عبدهللا الجبوري31604
19االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد عباس عواد المجمعي31605
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30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرتوفيق طه احمد علي العباسي31606
23تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعلية خيرهللا خطاب بكر الججو31607
8الطوزالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيله طه حسين محمد البياتي31608
20تكريتكلية العلومعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  أنثىساره عمران رشيد علي الكراعي31609
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلقمان سمين حسين نجم البياتي31614
20الدجيلكليه التربيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان يحيى عباس عبد الزبيدي31615
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد جمال عبود عويد الجميلي31618
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله حسيب شكور محمود البياتي31619
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحميد فاضل حواس طعمة العجيلي31620
13الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عيسى دهش حميد الدوري31621
9الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكروسام مصطفى كريم ابراهيم الفراجي31624
25العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء حمد حمد خلف الجبوري31625
12ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد محمود جياد حمادي العيساوي31626
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمر صالح صعصيع علي الصعصيع31627
20تكريتالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد صبار صالح جاسم العيساوي31628
14الدوراعداديةكاتب  أنثىرانيه سفيان محمد شهاب الدوري31629
12سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسن عطاهللا محيميد صالح الربيعي31630
12يثربالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشرق محمد احمد محمد التميمي31631
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمهند سامي صبري حمد العباسي31632
18قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى محمد غريب احمد البياتي31634
6تكريتكليه االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراميه محمود شاكر فرحان شيشاوي31635
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعدنان عزيز اسماعيل عباس الداودي31637
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد سميط احمد عبد الجبوري31640
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل احمد داود حسن المولى31641
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىزينب علي ابراهيم منصور النعيمي31642
5قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكركنعان مزهر جاسم احمد الطائي31643
10االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنمارق سعدون جاسم محمد شايع31644
20الدجيلالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود مزهر حروش سمير الخزرجي31647
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود ياسين عباس جواد القيسي31648
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكروطبان فهد محمد علي الجبوري31649
25سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء صالح حمد شبيب العباسي31651
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20الدجيلكلية التربية االساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسين علي حسون الخزرجي31652
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد طلب فتحي محمد الجبوري31653
24سامراءكلية التربية للعوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ذياب حسن حمد البونيسان31655
25العلمكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جواد مهدي عبد العبيدي31657
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرنبهان رشيد لطيف جاسم الفراجي31658
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىكولجان نهاد محمد حسن البياتي31659
20الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوديان محمود خلف عبد الجبوري31660
25الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي اصغر كوثر نقي تقي العنبكي31662
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار يوسف محمود عباس الرحماني31663
15الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانية لغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمراد عبد حسن احمد الجبوري31666
15بيجياعداديةكاتب  ذكرغسان عبد خلف سليمان القيسي31667
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلطان حمدان احمد حناده /31668
13ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد قيس علي مسربت المكدمي31669
12االسحاقيكلية الفنون الجميلهفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عبد الخاق علي محسن اطعيمه31670
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرقاسم محمد حميد حمد اختيارلي31671
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىناهده كوان محمد خلف الخزرجي31672
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن كريم عبد خلف الفراجي31673
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىساره فواز عجاج عبد هللا العيساوي31674
24الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكراوميد خليل محمد رضا31675
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى حسين سليمان عبد البزوني31676
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد جاسم محمد محل المولى31678
20سامراءكلية التربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبد الكريم احمد عبد هللا الدوري31679
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى شاكر محمود محيميد السامرائي31680
18الدور  كلية العلوم التطبيقية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حاتم عبدالوهاب حيدر الدوري31682
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرفهد خالد ابراهيم صالح العباسي31684
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء حسين محمد عباس الجنابي31685
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعزام خلف احمد هامان الجميلي31686
22بيجيالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنريمان جمال غدير خلف الجنابي31688
14االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد علي نصيف جاسم المجمعي31689
35سامراءكلية التراث الجامعةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرغده صالح عبدهللا حسوني الشمري31690
31الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فليح حسن علي البياتي31693
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15الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرمروان عبدالحسين محمد نوفل الخزرجي31695
14الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نزار خزعل علي البياتي31697
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرليث جبار حسن عنيفص الخزرجي31699
20الدراسة التركمانيةاخرىدبلومكاتب  ذكرعلي صاحب ظاهر صالح البياتي31700
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكررافع احمد اسود حسين حمداني31702
20الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخلف حمش محمد حمود الذياب31703
26الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل هاني نجم عبد هللا البياتي31704
25بيجيكلية االداب قسم الترجمةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء خوام محمد عواد الرهاوي31706
25الدجيلالتربية ابن الهيثم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان نديم حمزه طاهر ال يحيى31707
15يثربثالث متوسطحارس اول  ذكرمشتاق محمد احمد محمد التميمي31708
15سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق حسين علي السامرائي31709
11الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخالد غازي خلف حسين العزاوي31711
30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىوجدان عبدالرحيم علوان محمد الرحماني31712
20الطوزالتربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حسن زين العابدين نقي العنبكي31715
20يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء عزيز رشيد سلمان العكيدي31716
29سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور حامد جاسم حمود الرحماني31718
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريبوار نوزاد احمد محمد الداودي31719
35تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوئام نسيم شعبان حمادي التكريتي31720
30الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر عدنان كاظم داود الخزرجي31721
15الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافراح اسماعيل عبد الحسين علوان الخزرجي31722
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمشعل صلبي خلف جاسم الفراجي31723
30بيجيالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى جاسم كعيبز حمادي المعيني31725
25العلماخرىدبلومكاتب  ذكرتمام اسماعيل خليل عبد الجبوري31729
25الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيقين خضير عباس مزحم الخزرجي31730
19بلدالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمخلد اسماعيل خليل ابراهيم القيسي31731
20بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفراس عادل علوان محسن راشدي31732
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنمير صالح نوري نافع الناصري31733
30الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيرو لقمان مهدي فريق الداودي31734
13سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور فاروق صالح سلمان الدراجي31735
25العلمالتربيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي جدوع احمد نايم العزاوي31736
22الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب رحيم احمد محمد الداودي31737



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

2بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عطاهللا حسن محمد الجبوري31738
10الدجيلالعلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى محمد حسن لطيف الخزرجي31741
17الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىاخالص عبدالحميد مهدي اسماعيل البتاتي31742
20سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا خليل ابراهيم عباس السامرائي31743
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينب سداد محمد حسن البياتي31745
34سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدانيه عبدالحميد احمد عبدالقهار البازي31746
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء ضياء ستار حسن النيساني31747
13الدجيلاعداديةكاتب  ذكرصفاء جاسم احمد سلوم الخزرجي31748
10تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكردهام خليل محمد خلف الدليمي31749
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرناظم محمد رميض عبيد الجبوري31751
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه علي حسين علي الجميلي31752
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىميسون رياض حمزة علي الخزرجي31753
20االسحاقيكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسن علي رشيد حسين الصايح31754
10بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جامل علي احمد العزاوي31755
28الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه سعيد داود سلمان المكدمي31756
18االسحاقيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد جميل علي حمد المشايخي31758
26الشرقاطتربية للعلوم االنسانية لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد احمد ابراهيم عبدالحميد الجبوري31759
20تكريتكلية العلوك االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه مفلح اسماعيل مطلق النمراوي31760
5تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىسميره زيدان خلف حمادي الدليمي31761
35تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال حسين علي حمد البياتي31762
12قرى آمرليكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند ولي ابراهيم زين العابدين البياتي31765
15سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى فؤاد حسن صالح الدراجي31766
15الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوئام محمود مهدي محمد النيساني31768
20تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل عبدهللا احمد عباس الحسيني31769
30الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحميده جاسم محمد حسن البياتي31770
2بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىجنان حسين برجس دخيل الجبوري31771
24سامراءاعداديةكاتب  ذكرهمام صباح عدنان عبدهللا العباسي31772
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىمريم عبدالخالق حسن عطيه البسلو31773
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرخضير سعدي حميد جواد الرفيعي31774
30ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرجزاع حسين عطيه علي الجبوري31775
25بلداعداديةكاتب  ذكراحمد حسن عليوي خضير العزاوي31776
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26الضلوعيةكلية العلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  أنثىضحى حميد محمد خليل الجبوري31777
36تكريتاالمام االعظم قسم نينوىإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ازهر عبدهللا عبدالرحمن الحياني31779
30الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجبار حمد محمد حزيم العبيدي31780
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده نزهان خلف خضير البياتي31781
15بلدكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىسجى قحطان نصيف جاسم االحبابي31782
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهمسه سالمه حماده ناصر الظفيري31783
35الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىضمياء عدوان عبد الرضا كاظم الخزرجي31784
39سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى احمد محمد حسن االسودي31785
15تكريتعلوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور وميض جليل ابراهيم التكريتي31786
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبدور حارث حسين احمد السامرائي31787
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمظهر مزهر جابر حميد الجنابي31788
20سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعمر رعد احمد سعيد السامرائي31789
25الدجيلالتربية-قسم علوم حاسباتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شعبان محمد جميل المشايخي31790
21الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حسن عبود حميد المكدمي31791
20بلدكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا خالد خليل ابراهيم الدوري31792
11الدوراعداديةكاتب  ذكرماهر انيس اديب سكران الدوري31794
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد محمد مطر حماد الجبوري31796
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراواره محمد فتاح نريمان الداودي31797
30تكريتكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالرا ناطق فيزي محمد الناصري31798
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرصخر صائب حسن درويش السالمي31801
12الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى اياد جمعه خضر الدوري31802
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسمير صالح رشيد حمد البياتي31803
16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعمان منذر علي حمد البياتي31805
17الدجيلالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عدنان متعب سعود الخزلرجي31806
6العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا طارق فرج عباس الجبوري31807
30قرى آمرلياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررؤى علي حسن منصور البياتي31808
28االسحاقيكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام قاسم عبدهللا حسين شايع31809
20الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحوراء عبدالحسين سمين عباس القاضي31810
18ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد جبار نقدي حسن بني الم31812
15الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتصم رشيد محمد عياش الدليمي31815
35بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةماجستيرمدرس ثالث  أنثىضحى شاكر محمد حسين ناصر الياسري31816



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

14الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد محمود شرقي خلف الجبوري31817
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرغيث حسن سلطان محمد الجبوري31819
22الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركاظم رائد جبار جمعة العتبي31820
30الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيالن ماهر احمد عبدهللا -31824
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرابراهيم علي خلف حميد اللهيبي31826
11الطوزكليه اصول الدين الجامعهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر هاشم عوني تقي كورة موسى31830
20سامراءالتربيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمدان احمد حناده -31831
29تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب محمد جاسم طالب التكريتي31832
10تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة محمد مجيد عبيد العبيدي31833
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد ثاير محمود احمد الفراجي31834
30ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنور مهدي فرحان حمادي االسودي31837
10الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين حامد جاسم حمدي الدوري31838
20الدورالتربيه للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه مقصود جاسم محمد الدوري31840
10الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد رباح حسين حاجي الخزرجي31842
30الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشعان فتحي عاشور علو الحمداني31844
17سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمياء ياسين لطيف عبدهللا عباسي31845
17بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير علي خلف كاظم الجنابي31846
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكررامي جاسم عبدهللا عواد الدليمي31847
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىانسام اياد نصرت شاكر التكريتي31849
12سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفهد غانم سبع خميس البواسود31850
30الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيرين عبدهللا ابراهيم صالح الجبوري31851
4الطوزابتدائيةحرفي  ذكرغزوان ستار لطيف سليم .31852
20يثربالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمود سلمان علي الحشماوي31853
16الشرقاطالعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن احمد بشير غضبان الشمري31854
12يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشاميران عليوي عداي محيميد الخزرجي31855
30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء يوسف محمود عباس الرحماني31856
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال جبر عبد صلبي المولى31857
25الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله حسن رميض شريمط الجنابي31858
21تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا مفلح اسماعيل مطلق النمراوي31859
20الدوراعداديةكاتب  ذكرياسر حسين روضان عبد العبيدي31860
14الدجيلالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة حسين علي كاظم الزبيدي31862
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25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنوره ضياء مهدي شاكر خادم31866
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخليل ابراهيم محمد هرموش اطعيمه31867
23الدجيلكلية التنربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسعد عبدهللا حسن جاسم المكدمي31868
15الدراسة الكرديةلغة كرديةدبلومكاتب  ذكرعمر علي صالح محسن الداودي31870
27سامراءالتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نجم عبد شهاب الحداد31873
13الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره محمد جاسم عبد السامرائي31875
18الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي علوان شكر محمود مكدمي31876
23االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى نجيب عبد حسين شايع31877
15ديوان المديريةكلية الزراعة/الثروه الحيوانيهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسالم علي عبيد حمد الجنابي31878
20الضلوعيةالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء فاضل محمد حسن الجبوري31883
20سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرسعد احمد صالح خليفه البو بدري31884
21تكريتكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسرى خليل رجب علي المعماري31885
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود عواد حسن محمد الحمداني31887
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىامنة غربي صالح موسى العبيدي31888
14قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اصغر علي صفر البياتي31889
15الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصباح نورالدين رشيد احمد31891
11االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسورين ازمر محسن حمزه غضيب31893
5بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر حمدان نجم عبد العزاوي31894
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىامال عباس حميد سلمان النيساني31896
20سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىالق حميد كاظم احمد السامرائي31897
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسن شريده عليج حسين القيسي31898
28سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه عبدالكريم عبود احمد31899
30الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنتصر تركي صالح احمد الفراجي31903
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرياح سليمان فياض علي العجيلي31904
18الدجيلكلية التربية ابن الرشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد جاسم حسن جاسم المكدمي31905
30الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرحسين احمد حسين صالح الجبوري31906
10االسحاقيكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد كريم مخلف سبع الصبيحي31907
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرباسم هاشم محمد موسى الجبوري31909
19الطوزكليه التربيه للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عدنان احمد صالح البياتي31910
8الطوزاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرال محمد فاضل مردان كهيه31912
24يثربكلية الشريعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام حسين علي حسين الحشماوي31913
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15بيجيكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء علي حسين ثرثار الحمداني31914
29الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس ثائر نجرس هزاع الدليمي31915
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل انور احمد حسين البياتي31917
23الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىديانا عادل جمعة كاظم الربيعي31919
13تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد هادي شهاب احمد الزوبعي31920
22بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانهار مؤيد جاسم محمد العبيدي31921
11االسحاقيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسام حسن ظاهر حسين يساري31924
10الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميره احمد محمد اسماعيل الداودي31926
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرئارام غالب فائق فريق الداودي31928
22الضلوعيةكلية اإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى كاظم حسون محمود الخزرجي31929
18سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور فالح حسن صالح الدراجي31931
35ديوان المديريةهندسة تقنية حاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسين محمد حسين علي الشمري31932
25العلمالتراثحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خليل ابراهيم مصطفى القريشي31933
19الدور  كلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حاتم عبدالوهاب حيدر الدوري31935
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب احمد عبود عبد الغفور البدري31937
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عبدالمجيد هادي شعيب الدراجي31939
15الضلوعيةعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرنا وهيب عبدهللا محيميد الجبوري31941
27تكريتاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلبنى بدر عبد مهدي الدوري31943
13الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرريبين ريبوار احمد فتاح الداودي31944
16سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس عدنان شاكر عريبي العباسي31945
17سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير جاسم محمد جاسم النيساني31946
15تكريتكلية تربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء جابر دحام عبد الناصري31947
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد ستار طامي حسون الفراجي31948
10ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرفهد خالد علي فرحان الفراجي31951
28العلمكلية االداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى وضاح محمد حمدي الجبوري31952
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر طالب محمد مصطفى التكريتي31953
20سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عالء عبيدان مجيد البازي31955
10الطوزابتدائيةحرفي  ذكرمضفر محمد ولي محمد الجشعمي31956
28الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رضوان امين محمد البياتي31957
15تكريتكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير محمد طعمه صالح العزاوي31958
21سامراءاعداديةكاتب  أنثىنسرين حاتم احمد حسن العباسي31960
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15الدجيلالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء احمد عبد الكريم علوان النزاري31961
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم حميد محمود سبع البو بدري31962
25الدوركلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا اياد عبدهللا خضر الدوري31963
12االسحاقيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف صالح عبدالرحيم محمود الدراجي31964
22الدجيلكلية التربية األساسيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند شنيار سعدون علي الخزرجي31965
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعالء ميثم حمود عبد الفراجي31966
8الدوركلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح صالح فرحان عمر الدوري31967
9الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرزين العابدين هادي سمين محمدعلي البياتي31968
8االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضير ياس خضير صايل اعذيه31969
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور علي رفيق توفيق العبيدي31971
15تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء احمد رحيل عفتان الجنابي31972
11الدوركلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه كاظم مساهر ناريم الشاهري31974
11الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير علي حسين حسن الزبيدي31975
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد عادل محمد جاسم السامرائي31976
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدي عبدهللا رجب صالح الحمداني31977
27تكريتاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه فتحي نجم حسن الحاج31978
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكربشرى حسين عباس حسين الزبيدي31979
12الدجيلتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه صدقي مهدي عبيد الزبيدي31980
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمبارك خلف دعيجان رجا الشمري31982
16سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبد الحكيم صالح حسين البازي31983
11الدورتربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه مهدي خطاب نصيف الدوري31984
10تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء حمزه علي محمد السبعاوي31986
15الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي حسين روضان عبد العبيدي31987
17الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرجاء عبد حسين عبود الجبوري31988
12الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد خير هللا خليل ابراهيم الدوري31990
12االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعزيز عايد داود سالم اعذيه31992
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى نعيم محمد عبيد الجبوري31994
10الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبسمه كامل حمدي محمد الدوري31997
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرائده ابراهيم محمد هرموش اطعيمه31998
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر يونس جاسم سلمان السامرائي31999
14بلدالعلوم/قسم الكيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء احمد خلف حسون المزروعي32002
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15الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىانفال محمود حسين لطيف الجبوري32003
14سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله حماد صالح منصور العيساوي32005
22الدورالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام عطا هللا محمد حمد -32006
11بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرناجح ناصح ناجح عبدالرزاق المحسن32007
17الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره عبدالحميد رشيد شكور البياتي32008
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرعي خلف احمد هرم الجبوري32009
26االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرلؤي اكرم عبدالعزيز محمد اطعيمه32010
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعادل محمد موسى ربع الجبوري32011
20الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد عادل محمود حاجم البدراني32012
10االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين صفاء عبدهللا محمد شايع32014
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرحماده حميد مهدي صالح البازي32015
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحسان محمود مجيد محمد العباسي32016
25الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا سطاي عباس ابراهيم الخزرجي32017
16الطوزكلية العلوم جيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرزكريا قاسم جداع حسن البياتي32019
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرماهر زوبع علي محمد سنبس32021
25الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفل صباح كامل زكي الجبوري32022
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم عمر احمد محمد -32024
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىريمه صالح فليح حسن المعاضيدي32025
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم فليح حسن البياتي32027
20العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نوفل محمدعلي حمدان الجبوري32028
14ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرغد تركان عبدهللا حسن العبيدي32030
24الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرامجد رباح عبدان سلمان المفرجي32031
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصادق خلف علوان خلف المجمعي32032
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرحمدان محمود عبدهللا محمد المالك32033
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرجاسم صالح جاسم حسين اطعيمه32034
22الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عبدالعزيز سالم فرحان العبيدي32035
25بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقصي حمدان علي محمود الدراجي32036
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرميثم حمود عبد حايف الفراجي32037
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم محمد فرحان جاسم المولى32038
29سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها احمد علوان كاظم السامرائي32039
6الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي عسكر حسين البياتي32041
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20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عبد الفتاح حاجم سلطان العزاوي32042
27الضلوعيةمعهد الدراسات اللغة االنكليزيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاتن هاشم خلف جاسم الجبوري32044
25الدجيلاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى فالح حسن مهدي الكواز32045
20سامراءاخرىدبلومكاتب  أنثىحنين احمد عبود عبد الغفور البدري32046
20الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركامل عطشان ثامر محمد الجبوري32047
12العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرجمال عفر طريد فرحان العزاوي32048
26الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعائشة مجبل ابراهيم عباس الجبوري32049
25العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوزيرة عبدهللا علي خضر الجبوري32050
14ديوان المديريةكلية االداببكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر خليل رجب علي المعماري32051
32الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد شعبان عاشور احمد اللهيبي32052
24الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكرابراهيم راحم خضير عباس الخزرجي32053
14يثرباعداديةكاتب  ذكرعلي شياع خلف عبد الحشماوي32054
16الضلوعيةكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان ضاهد كوان محمد الخزرجي32057
15تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال كمال غضبان زيدان البياتي32058
10الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حق ويردي محمد علي 32060٠
9بلداالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفهد محمود محمد مهدي راشدي32061
30الضلوعيةعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان خلف فياض خليفه الفراجي32062
10ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنوار محمد مجيد عبيد العبيدي32063
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعلي زيدان عجيل علي العبيدي32065
20سامراءكلية تربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد خلف محمد درويش الجبوري32066
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرزياد ياسين عدوان فاضل المولى32068
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد خليل ابراهيم عبد السامرائي32069
13الضلوعيةاالدارة واالفتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرساهر محمود حميد خليل الجبوري32070
17العلمكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير حسين مهوس حمد الجبوري32072
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعباس يوسف خضير جاسم اسودي32073
10بيجيكلية التربية - العلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن كريم سبع عصفور الحمداني32074
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرابراهيم احمد صالح ساير الفراجي32075
25الدورالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه اياد عواد حسين الدوري32076
16الضلوعيةكليه االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى طارق احمد حسن االحبابي32079
11سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديسان جليل اسماعيل محمود الجاف32080
19الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغايب عباس جاسم عبيد الخزرجي32081
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23االسحاقياالمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر محمد خلف خاطر المجمعي32082
10الطوزكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان هادي حسين علي البياتي32085
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرابراهيم ارحيم فاضل محمد العباس32086
19العلمالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن حسين حميد عبدهللا الجبوري32087
34سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاميره خالد حمدون سالم النيساني32089
20ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى محمد حميد محمود الدراجي32090
18الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفريدة ماهر مزهر عبيد الدجيلي32091
21الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا عباس عمران علي البياتي32092
22الدورالتربيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند جاسم محمود خلف البو عباس32093
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراركان علي ابراهيم احمد الفراجي32095
20تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه فيصل صالح محمود الثويني32096
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رمضان حسين احمد الصميدعي32097
35الضلوعيةكلية االداب جامعة الجنانإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاروق فياض حسن سعود الجبوري32099
22الدجيلاعداديةكاتب  ذكرسيف فارس احمد عنيفص الخزرجي32100
22بيجيكلية اصول الدين االهليه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام طارق علوان حسين الجبوري32101
21سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق عبدالستار خضير فراس البوهادي32102
32الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنه نايف مصطفى محمد اللهيبي32104
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىشيماء عباس حميد سلمان النيساني32105
15الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان احمد حميد حمد الصوفي32106
7الطوزاخرىدبلومكاتب  ذكرحسين علي خورشيد جوامير -32107
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجوى عبد علي الطيف سنجار االسودي32108
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغفران حسن عبدهللا احمد الكيالني32111
10الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرايمن عدنان شاكر هادي الدوري32112
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد يونس عابد محمد الجبوري32113
22الضلوعيةالتربية للبنات كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور حمد عبدهللا حسين الجبوري32114
20سامراءكلية التربية /سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين احمد مهدي عبطان البومهيدي32115
15قرى آمرليحاسوبدبلومكاتب  أنثىافراح عصمت ابراهيم فليح البياتي32117
10سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاكرام لطيف تركي شاهر الدوري32119
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرهالل محمد كرم حسين -32120
15االسحاقيالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس محمد خلف خاطر المجمعي32121
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرمهيمن فؤاد كامل عباس السامرائي32122
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15الطوزاعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمد عبدالكريم داود البياتي32123
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخضر عبدهللا صالح حميد الجبوري32124
11االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان جاسم حسن خميس شايع32125
12بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حمدي نجيب عبدالمحسن الربيعي32126
25الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا زامل اسماعيل ثامر الخزرجي32127
23الضلوعيةاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عزالدين عبدالمجيد طه الصباغ32128
15يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف شياع خلف عبد الحشماوي32129
17الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهادي محمد حسن هادي الزبيدي32130
25االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفائق عباس حمد حسين المجمعي32131
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنوال مرشود منوخ محمد العبيدي32132
30الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى عبود داود سلمان الخزرجي32133
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىضمير اسعد عواد حسين الجبوري32136
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد شاكر محمود ابراهيم الشمري32137
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنظال عبدالملك عبود احمد ال نيسان32139
27قرى آمرليالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمناف فوزي كريم محمد .32140
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير علي محي ابراهيم االسودي32142
8الدجيلتربيهارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرشعيب محي احمد حاتم الخزرجي32144
23بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىأزهار حسن عبد أحمد التميمي32146
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدالوهاب ابراهيم مهيدي صالح الدليمي32147
6سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمصطفى محي الدين عباس سنيد السامرائي32148
6الطوزالتربية العلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده ياسين عبدالخالق حسن الحمداني32149
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد زياد عوسج احمد الدراجي32150
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينة حكمت شهاب احمد الكرطاني32151
15بلدالتربية االساسية اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل محمد عباس حميد التميمي32153
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد محمد بزيع سعد اطعيمه32154
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفيصل سعد محمد حنظل الجوراي32155
5سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد جاسم محمد عبدهللا البو عباس32156
25يثربالتربيه علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان اسماعيل حسين علي الحبابي32158
12ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد جاسم ابراهيم ساير -32159
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه ظاهر فهد مربط العبيدي32163
15سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء علي مرعي حسن /32164
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23الدجيلكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم نصيف جاسم عبيد الخزرجي32166
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد حمد حمادي حسين البياتي32167
15تكريتالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره مظفر حردان مجول الهزاع32168
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسن مهدي محمود عالوة الفراجي32169
17سامراءكلية التربية تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىخنساء عبد الرحيم سعيد جاسم ساجي32170
15بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسناء عبدهللا عوني خليل الدوري32172
29الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل علي عبدالكريم حمه الو -32173
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية / ابن رشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيمن امين عبدهللا غفور طالباني32175
16الطوزكلية القلم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأسعد عدنان عزيز سعيد الداودي32176
10بلدالتربية للبنات جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد عباس حميد التميمي32177
15بلدكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل علي محي ابراهيم االسودي32181
22االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىازهار حمد خلف عبد طرفه32182
30بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشيماء شريف عبد المحسن علي الحداد32185
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسريه نجم عبدهللا لجي الجبوري32186
11سامراءكلية الهندسةكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسندس شهواز فتاح قادر الجاف32187
17بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل محمود يوسف محمد الدراجي32188
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرصدام حميد صالح محمود العجيلي32189
6الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين احمد حسين علي الخزرجي32190
15سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلدون هالل احمد مهدي السامرائي32192
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة / علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حازم صباح حاتم العزاوي32196
15الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزياد طارق احمد حسن االحبابي32198
26بيجيكلية العلوم االسالميهاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سالم لهمود دايح الحمداني32199
13الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم جهاد حسون الدجيلي32200
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر غانم محمود خلف الجبوري32201
18الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدرى حيدر عبد الحسين حاتم الزبيدي32202
5قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  أنثىاميرة عصمت ابراهيم فليح البياتي32204
21سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب احمد خضير مصلح البواسود32207
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد ابراهيم محمد صالح القيسي32208
16قرى آمرليكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حسين علي جاسم .32209
20الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركامران سيامند محمد صالح عمر بلي32211
23بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر عادل علي حسين المرسومي32214
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10الطوزاعداديةكاتب  أنثىهند محمد لطيف سليم .32215
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوزان صباح عبدالكريم محمد السامرائي32217
23الدجيلدجله االهليةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد علي محمد حسين الخزرجي32219
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبتول احمد جبر مخلف الطائي32220
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكررامي احمد اسود حسين حمداني32221
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوار جمعه عبدالواحد جهاد الخرمانلو32223
30بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميثاق فزع عبدهللا عداي الحمداني32224
16تكريتالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدهللا خلف ياسين المتيوتي32226
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عواد عبدهللا هاشم الطائي32228
17العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام محمد صالح محمد الجبوري32230
11الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنصار صالح نجم عبود الحيالي32231
28الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىروژنا صالح علي عمر -32233
40سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركريم احمد حسن عباس العباسي32234
15سامراءكلية التربيه -سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء صبار مهدي صالح السامرائي32236
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبد الحميد سعد حمود عبدهللا القيسي32237
19الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف خلف ابراهيم علي البياتي32238
25قرى آمرليكلية التربيه/حويجهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيمان عبد الرحمن فرحان جاسم .32240
27بلدكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل فالح عبدالحسن عباس البلداوي32241
12سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنزار فائق خلف سلمان السامرائي32242
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرواثق حسن عبدهللا سلطان الجبوري32243
10تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم احمد تركي محمد الطائي32244
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد احمد عطيه حمد الجبوري32245
14بلدالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبد الصاحب علي خليل ونس32247
20بيجياعداديةكاتب  ذكرضياء جميل علي محمد الجبوري32248
15الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصابرين حميد موله عون السالمي32249
19يثربالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسعاد محمود عارف حسن العزاوي32250
20الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد صالح عزاوي حمدان الفراجي32252
28االسحاقيكية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمبدر محي علي حسين طرفه32253
13الدجيلالتربيةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء ابراهيم شامل اسماعيل الخزرجي32254
8الدجيلكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالف عبد الهادي مصطاف احمد الخربطلي32255
16الدجيلالتربية علوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء نشات هديب مطلق الخالدي32256
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18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده عادل سعيد علوان السامرائي32258
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرخليل ابراهيم جاسم محمد الجواري32259
6الشرقاطكلية التربية علوم انسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى خضر صالح حسن الجميلي32262
27سامراءقسم اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء محي شهاب احمد البونيسان32264
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمصطفى محمود مرعي حسن المعماري32265
12الدوراعداديةكاتب  ذكراحمد باسم خلف طعمه البوعباس32267
13تكريتالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير محمد نايف علي العبيدي32268
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى باسم عبيد منصور القيسي32269
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلقاء فليح حسن محمد شايع32270
15الدوركلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى مأمون عبداألمير طاهر العباسي32271
12بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خالد محمود سلمان الفراجي32272
25تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهمسة صفوان ضامن الهزاع الناصري32273
20الدوركلية االدابلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعفراء سعدي محمود حلواني الدوري32274
14قرى آمرليكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنذر علي عبد موسى البياتي32275
16يثربالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراخالص كنعان حساني علي الحشماوي32276
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد كريم عبد عزيز العزي32278
23االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان محمد شهاب احمد طرفه32279
14العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهيفاء حسين عبدهللا صالح الجبوري32280
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد غريب ستار حسين الشيخان32282
20سامراءكلية التربية البنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره حميد عبود حسن السامرائي32283
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرظافر المنتصر صبار محمد /32285
6سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد سعدي محمد عباس المرزه32286
25بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد خليفه حسين غني الطائي32288
31العلمكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكروسام كردي غضب غتو العزاوي32289
17تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم بدر عيسى عطية المرسومي32291
25الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عادل كامل عبود الطائي32294
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي طعمة محمد صالح محمود الزبيدي32295
13سامراءكلية علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفائزة عالءالدين ادريس مصطفى العبيدي32296
29تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء فاروق طه ياسين الناصري32298
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرزين العابدين صالح كاظم محمد البياتي32299
10الدورثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمروان عباس علي رجب الدوري32300
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35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه وليد محمود مولود التكريتي32302
22قرى آمرليكلية التقنيه الهندسيه الكهربائيهحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىكوثر حميد محمد حبيب العيثاوي32304
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده روكان غريب احمد البياتي32305
28الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى ردام حسين ابراهيم الخزرجي32306
12تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى حسين سلوم سلطان الدهمشي32307
17سامراءكلية االثار مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرغده مجيد فاضل علي السامرائي32308
10سامراءكلية التربية/ سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشيركو شهواز فتاح قادر الجاف32310
10سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان ازهر حميد حسن الوطني32313
8يثربكلية التربية ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس عدنان محمد محمود الحشماوي32316
10سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مهدي لطيف مهدي العالوي32318
20سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حامد ياسين احمد النيساني32320
7سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عدنان ياسين مجيد الدوري32321
6تكريتكلية االداب / قسم االجتماعاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره منذر ضاري رزوقي العباسي32322
9تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى حسين سلوم سلطان الدهمشي32323
15ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىتغريد فؤاد علي ارزيق البدي32324
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنصره المنتصر صبار محمد /32326
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرايوب سلمان مسعود عبدالقادر السامرائي32327
28سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء علي ابراهيم علون السامرائي32328
2بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرامير حسن هادي مهدي القيسي32330
24تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب رعد مولود ياسين التكريتي32331
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرسل عقيل عبد الفتاح عبد االمير الصالح32332
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد اسماعيل مخلف عجيل اللهيبي32333
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عناد وسمي حمادي النمراوي32334
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفلایر محي شهاب احمد النيساني32335
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىانتصار عبدهللا فيصل معروف البياتي32337
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان ياسين عثمان روضان الفراجي32338
20ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكريوسف عبدالحليم ياسين صالح الطرودي32339
25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعايد حسن حمود كنفذ القيسي32340
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبدالرزاق صابر عبدالعزيز الرفاعي32342
12سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجمان عالء مجيد سعيد السامرائي32343
2ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى ذنون يونس اسماعيل العكيلي32344
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13الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاد / علوم ادارة االعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمؤيد اياد عبدالوهاب لفته العزاوي32347
22تكريتكلية العلوم  االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار ماهر حبيب حسين العباسي32349
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنوى حماد موسى مياح القيسي32351
30قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىازاده نقي تقي هزاع البياتي32352
29الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء محي الدين فاضل حسين الحمداني32354
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىجوالن فوزي يحيى احمد العزاوي32355
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد مدلول محمد صالح النيساني32356
25ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىعالهن حمد عبدهللا حسين الجميلي32357
21سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغدة عبدالفتاح سعيد قدوري ال عظيم32359
34بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين حسين عبد علي عباس الموالي32360
32سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرشا تحرير طارق عبدالرزاق السامرائي32363
22الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكروطبان رجب عبد مصطفى الجبوري32364
34الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشذى كوان ابراهم عثمان الدوري32367
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكربسام عادل حمد حمود العاني32368
25تكريتاالدارة والقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد عبدهللا مطر العبيدي32369
17بيجياعداديةكاتب  ذكرخميس حمد عبدهللا حاجم القيسي32370
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد خالد جمعه محسن الحمداني32371
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد شالل حبيب طه النيساني32373
5ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىرجاء عبدهللا محمد حنظل الجواري32374
16سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس زكي لفتة حمد السامرائي32378
18سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير اسماعيل عبد خلف العباسي32380
15تكريتكلية العلوم قسم علوم الحياة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان ثابت صالح محمد التكريتي32381
19الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافنان محمد مصطفى عبد خرمانلو32382
25الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنضال فارس موسى احمد البياتي32383
18الدوركلية التربيه للعلوم االنسانيه عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان كمال عطوان كريم الدوري32384
20تكريتكلية التراثإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه فؤاد عبد هللا كريم التكريتي32386
24سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خليل شهواز فتاح الجاف32387
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرعثمان فاروق صالح سلمان الدراجي32390
17الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء كمال عطوان كريم الدوري32391
4العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد احمد سعد محيميد الجبوري32392
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرواحد توفيق موسى احمد البياتي32393
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19الدوراعداديةكاتب  أنثىفاطمه كمال عطوان كريم الدوري32396
14سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل صالح محمود عباس العباسي32403
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه كسار غثوان كتاب جباري32406
20الضلوعيةالتربية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرأركان عدنان رضا حميد الجواري32407
20سامراءالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا جاسم صالح احمد العباسي32408
25بلداعداديةكاتب  أنثىرويدة فيصل عباس حبيب الفراجي32409
10بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين بدري جاسم علي الحبابي32410
20الدورالتربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف شعيب حمدي الدوري32411
25الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان عبدالحسين علي جاسم البياتي32412
20بيجيالعلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىايالف عبد الحميد شهاب احمد الزبيدي32413
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعزت عدنان رضا حميد الجواري32416
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىرسل ابراهيم صالح احمد /32417
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكربنيان يونس عابد محمد القاضي32418
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خورشيد مجبد سليم ترزيلو32420
23الطوز العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنورتان صالح الدين عسكر مهدي /32421
11بيجياخرىدبلومكاتب  أنثىانفال عبد الحميد شهاب احمد الزبيدي32422
1بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرصبار مشعان رافع زغير النمراوي32427
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي عبدهللا رمضان ابراهيم الدليمي32428
22الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا ممدوح يوسف مخلف التكريتي32429
11بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبد الحميد شهاب احمد الزبيدي32431
25تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىنبيلة محمد جابر دحام الناصري32432
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرشيبان نايف شاكر علي االلوسي32433
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعثمان محمد دحام هواس الدوري32434
11قرى آمرليالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء صباح سكران مجيد البياتي32435
10الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىحنان لطفي منصور حسن .32440
25تكريتالتربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح محمد علي يوسف العجيلي32441
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا اياد عبدهللا موسىى الناصري32442
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرثامر محمود حسون محمد البياتي32443
17قرى آمرليالتربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرؤى كاظم مبارك موسى الموسوي32447
30الطوزالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمازن ناظم رفعت سليمان البياتي32450
10العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس غازي محمود عبيد الجبوري32456
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15االسحاقيكلية التربية ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد حسين مغامس اطعيمه32457
21بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  ذكرزهير محمد عبد احمد الجنابي32458
25الطوزاخرىاعداديةكاتب  ذكراحمد هاشم حسين علي البياتي32462
26الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد احمد حالول علي جبوري32464
10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهم نايف شاكر علي االلوسي32465
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب وصفي خورشيد ابراهيم الداودي32466
25بلداللغه العربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى محمد حسن ماهر محمد جواد الحدادي32467
23الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمريم صالح الدين مدد ويردي دن دن32468
20قرى آمرليالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عصام مرشد حسين البياتي32470
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمد خورشيد اسعد الداودي32471
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث حسن احمد علوان الدراجي32473
20الشرقاطاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخالد احمد علي احمد الجبوري32474
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيروز عدنان كريم فراس التكريتي32477
20بيجياعداديةكاتب  ذكرماهر خضر فارس دخيل الجبوري32479
20الشرقاطكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزالدين عالوي عواد حسن اللهيبي32480
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمرتضى صالح عبد الغني عبد النبي الحدادي32481
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررزاق فرحان هماش رميزان اعذي32482
10قرى آمرليبدون شهادةحارس ثاني  ذكروليد كامل شهاب احمد البياتي32485
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده خطاب حسن حنده الجميلي32486
29تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرهام حسين علي موسى البياتي32487
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خيرو ياسين حسين الطائي32489
25االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبد حسن عبد الجبوري32490
22سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعيم خضير عباس جاسم البواسود32491
8تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالرحمن محمد محمود صالح .32493
18سامراءاعداديةكاتب  ذكروائل خالد خضير حسن المشطاوي32494
23بلدالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ازهر اكديمي رجب بلداوي32495
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد خلف عبد خرنوب الدراجي32496
28الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب سعد عبدالقادر صالح الشيخلي32497
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحردان عدنان رشيد برجد البياتي32500
22االسحاقيالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسهيل عبد هللا مسرهد احمد المجمعي32501
35سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عماد محمد حبيب السامرائي32502
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3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرزانا سلطان عبدالرحمن علي الداودي32504
25االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل عبيد هراط خلف المجمعي32506
11الشرقاطالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبد نهير رديني اللهيبي32507
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالعزيز احمد حسن العباسي32509
25بيجيكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعدنان محمد علي محمود ال سيد علي32510
25قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه سكران زين العابدين شريف البياتي32512
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد اكرام ولي مصطفى العزي32514
9الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى محمود محمد محسن الصحن32515
18سامراءالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب اركان حاتم طايس الدوري32516
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكردابان صالح علي عمر32517
29الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج خلف درويش لجي الجميلي32520
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء اكرم محسن حسن المولى32523
30سامراءكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد يونس حمادي حسين الكنعاني32525
25الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرغانم حمد احمد دليمي الجبوري32526
11سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن احمد علوان الدراجي32527
29سامراءكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نوفان عبدهللا علي العباسي32528
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان قاسم محمد خليل البياتي32530
17يثربالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق جاسم محمد حسين الحشماوي32532
20االسحاقيتربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمسرهد عبد هللا مسرهد احمد المجمعي32535
12الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد عباس مشاري جمعة الجميلي32536
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرفالح صافي صاطي ظاهر اطعيمه32537
13الطوزعلوم اسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان جميل غضبان زيدان *32539
23قرى آمرليكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي عباس حسين ولي البياتي32541
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراوميد عبدالواحد فؤاد لطيف الحيالي32542
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنداء عادل محسن قنبر البياتي32543
12االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسهيدر جاسم محمد حسين اكرني32544
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر احمد خليفة عطوان الدليمي32545
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء محي الدين حسين جاسم البياتي32546
18يثربالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد جاسم محمد حسين الحشماوي32548
15االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان محمود حسن محمد شايع32549
20يثربالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي حضير عباس حسين العزاوي32550
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17سامراءالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرحاتم فائق مهدي احمد العباسي32551
20الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف نامس حسن خسارة الدوري32552
27الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان فرحان احمد محمد الجبوري32554
25بيجياعداديةكاتب  ذكرياسر خضر احمد حميدي الجواري32555
22الشرقاطالعلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد علي محمد علي الجبوري32556
28سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى زكي لفته محمود العريف32557
20بيجيكلية العلوم/ قسم الكيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق خلف محمد اسماعيل الجبوري32558
20بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشذى ابراهيم اسماعيل ناصر القيسي32561
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء مهدي صالح مهدي الموله32564
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراسعد عبدهللا احمد صالح السالمي32566
26الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نواف احمد حمادي الجبوري32567
25قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىشروق رفيق حسين صالح البياتي32569
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام عبد الواحد عباس محمود البلداوي32571
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء سليمان زين العابدين محمد العزي32572
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىامل حسين محمد خورشيد الداودي32573
6بيجيالهندسة المدنيةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمروان اسماعيل مطلك خلف الجبوري32574
21يثربالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام جاسم محمد حسين الحشماوي32577
25بيجياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقراط عبدالحليم سلمان صالح المرسومي32580
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعباس صبحي حرفوش علوان العزاوي32581
27الطوزكلية االمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناسكه حسن امين محمد الداودي32582
15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدنان علي عبد خرنوب الدراجي32583
15الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآمال نعمان خلف احمد البياتي32584
24قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين عباس حسين ولي البياتي32585
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسين احمد شويخ عبيد القيسي32586
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروة رياض محمد محمد االديب32588
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعصام صالح نوري حميدي الدوري32589
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنافع عويد علي عبد هللا الجبوري32592
20يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكررشيد حسن صالح سلمان العزاوي32593
30بلداعداديةكاتب  ذكرابراهيم سعيد حسن جواد الجبوري32594
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه سعد خلف خضر الدليمي32596
15الطوزعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلقمان جميل غضبان زيدان *32599
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25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىناهده حسين جاسم رشيد البياتي32601
40سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح محمد حسين احمد الحديد32602
23الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور قيس عبد الكريم مهدي الجنابي32603
23العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبداللطيف حسين علوان الطيف الجبوري32604
25سامراءكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء عباس فاضل محمد السامرائي32606
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب خيرهللا فرج لفته الجبوري32607
10الطوزكلية التربية للعوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح هادي خلف جاسم 32608٠
21الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرغيث خالد ابراهيم محمد عفاره32609
26الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى عباس مشاري جمعة الجميلي32612
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرأيمن شهاب مظهر ثامر الناصري32613
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خلف مدهللا صالح الجبوري32614
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعبير محمد محمود شكر البياتي32615
25يثربالتربية- الطارميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزيز خلف محمود جاسم الحشماوي32617
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى عبدالحسين ابراهيم حسين بندر32618
15تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىضحى مازن جاسم نجم الدليمي32620
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناجي محمد حسين درويش الجبوري32621
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايوب نزهان محي الدين حسين العبيدي32623
15بلداعداديةكاتب  ذكرضياء عبدالحليم معروف يوسف الدراجي32625
10الدجيلتربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احسان كاظم صالح النعيمي32626
2تكريتابتدائيةحارس ثاني  ذكرامين سليمان دلي جبير .32630
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد نخيالن الطيف خليل الجبوري32631
12الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن باسم محمد رزوقي الدوري32632
16الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد حريد خلف الجبوري32633
18االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشذى محمد جاسم نصيف اغضيب32634
25االسحاقيكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروطبان صالح خلف ضيف الجميلي32636
9الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلميس كامل عبدهللا رشيد الخزرجي32637
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي عبد الكريم اسماعيل صبح الحمداني32639
19الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمثنى سعد مكي علوان الجبوري32640
15الطوزكلية العلوم للبناتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء جهاد عزيز كاكل -32641
30الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبد الباقي دايح علي الدجيلي32642
28العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء محمد احمد عمر الجبوري32643
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4العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكردحام ضامر نجم عبدهللا الجبوري32644
16سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران محي الدين مصطفى حمود العباسي32646
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرحسام باسم فرحان روضان الجبوري32647
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد خلف علي محمد الجبوري32650
18العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجهينة مطلك فارس عبد الرحيم الجبوري32651
12بلدكلية االمام الجامعه إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسجاد ماجد سعد عبد الموالي32652
5سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرقتيبه حسين عايد حسن البواسود32653
15يثربثالث متوسطحرفي اول  ذكرطه عبد محمد علي الحشماوي32654
6الطوزكلية الهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكريوسف يعقوب يوسف محمد البياتي32656
16الضلوعيةكلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى لطيف جاسم فرج الجواري32658
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح توفيق محمود خلف الرحماني32663
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسازكار شادي سليمان جمعه الداودي32665
23تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافنان غازي عطية زراك بديوص32667
15بلدالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن عبدهللا علي شالل سعودي32669
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي فرحان نعمه جاسم االحبابي32670
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىثراء موفق جاسم محمد الصميدعي32672
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرخالد علوم محمد حسن الفراجي32674
21بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاضل تركي نايف نعمه القيسي32675
25الشرقاط   التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكروطبان ابراهيم محمود جباره الجبوري32678
10بلدكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن علي حسون الزبيدي32680
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجهاد محمد حسين فرج الجبوري32682
5بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىميسون يونس عذاب صبح الحمداني32683
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور صباح حميد كجوان الكراعي32685
25الشرقاطكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى صالح دخيل محمد القيسي32686
27الشرقاطكليه االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود محمد حسين ظاهر الجبوري32687
40بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفرح سعيد حماد حمادي الجنابي32688
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء حاتم عبد الوهاب مرهون العبيدي32689
26الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر حميد عايد محمد الجغيفي32690
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكراسماعيل عواد حسين علي الجبوري32692
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام حسين علي حسن االحبابي32694
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعطيه دهام علي عران اللهيبي32695
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20بيجيكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ليث ضاحي قدوري التكريتي32696
13ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصهيب نزهان حسين محيميد العبيدي32698
21سامراءالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف حميد مخلف طعمه المخلبي32700
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي صالح خضر صالح الجبوري32701
22تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها زيد صالح محمود الثويني32703
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفراس ياسين جعاطة ياسين الجبوري32704
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالكريم عيسى محمد الجبوري32705
10سامراءكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعبدالمجيد شاكر مجيد حمود البوحمود32707
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىشاديه عبدهللا نوري كريم -32708
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان مجيد حميد علي -32711
31سامراءكلية االمام االعظم إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعدنان جواد عليوي خضر البازي32716
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضاب توفيق محمود خلف الرحماني32717
25االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلواء احمد طعمه حسن اطعيمه32719
25سامراءعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء سعد طه نجم التكريتي32720
13الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهلويست حسين رحيم شريف الداودي32722
33سامراءاعداديةكاتب  ذكرابراهيم عبدالصمد محمد احمد العبد ربه32724
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي صالح حمد الراشدي32725
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين محمود جاسم خلف الحبابي32726
24الضلوعيةالسالمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررسول علي حسين علي الفراجي32727
23بلداعداديةكاتب  ذكرساري فوزي رشيد عبد االمير اسودي32728
6العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء زهير صالح طه العباسي32729
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد حمد هزاع صالح العباسي32732
20بلدالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزار كريم علي شالل سعودي32734
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرليث عدنان ياسين عبدالهادي الراوي32735
22تكريتالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمثنى مطشر جغيف مجول الهزاع32736
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرراضي صادق جعفر جواد المالكي32739
28الدجيلاعداديةكاتب  أنثىعبير علي حاتم خليفة البدراني32740
8بيجياعداديةكاتب  أنثىهند اياد صالح شبيب العزاوي32742
18االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنبراس عباس حسن طارش اطعيمه32743
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي مانع كامل شالل الشمري32744
25سامراءالعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان حميد حسن جواد البو اسود32746
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20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقدامه سلمان فرج لفته الجبوري32747
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ادريس مسلط محجوب الجبوري32748
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحمد دانوك عبود علي الجبوري32749
25الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىدعاء مصطفى ابراهيم محسن العبيدي32751
11االسحاقيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد ابراهيم عبد طرفه32754
25االسحاقيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبدهللا حسين فياض اكرني32757
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرخلدون عدنان علي احمد المفرجي32758
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعباس خليفه راوي ترف الجبوري32760
4العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدهللا محمود عبدهللا ثلج الجبوري32761
17تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه منذر نعمان عبدهللا الناصري32762
35الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه اسماعيل محمود حسن المكدمي32766
10الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد غازي شهاب حميد الفراجي32768
24سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس احمد جاسم علي البو بدري32770
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرمهدي صالح وسمي عبدهللا الجبوري32772
14قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده علي رفعت احمد البياتي32773
20يثربكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها حميد ناجي حسين التميمي32776
22الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر حميد محمد حزيم العبيدي32777
19الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه عبدهللا رشيد محمد الجبوري32779
7ديوان المديريةكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاسيل بدو محمد خلف الجبوري32780
23سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد خضير قدوري حبيب العباسي32781
6سامراءكلية تربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم نعوم حسين علوش البازي32783
25ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراياد عماد طارق رحيم التكريتي32784
12بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروضاح احمد عبيد حمد الراشدي32785
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىغاده عبد الرسول عوده سلمان البلداوي32786
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد ابراهيم خضير عباس ال طالب32787
15سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء حسين نجم محمد البواسود32791
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرجاسم ابراهيم عبدهللا حسين الجبوري32792
12الشرقاطالتربية االساسيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى عناد حسن عبود الجبوري32795
20سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىرغد مرعي حسن جاسم االحمدي32796
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حسين نجم حميد صالحي32797
26الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا مهدي هاشم رشاد .32799



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

12بيجياعداديةكاتب  أنثىزهراء الطيف احمد ظاهر الجميلي32801
22سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاجوان صفاء صبوح علوش البازي32802
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي عزيز حسين الجبوري32804
25تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكربرهان اسماعيل حمد كاظم الدليمي32805
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهيمن حمود نزال محمد الجبوري32806
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالقادر خالد محمد امين الدوري32807
25الشرقاطالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حسين احمد حسن الجبوري32808
18يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف ادهام احمد يونس اعذي32812
22الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف صباح عبيد حردان الفراجي32813
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار بشير عبدهللا عبدالمجيد الجبوري32814
25تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عادل عباس خضير الخشماني32815
21سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجاه ضاري مخلف طعمه لمخلبي32817
30بيجيكلية التربية /علوم الحياة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان نزال عالوي سليمان القيسي32821
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالجبار محجوب عبدهللا محجوب الجبوري32822
5بلدكلية التربية البدنية والعلوم الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمأمون مهنه حميد عبد العزاوي32823
15سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيا حميد عباس خلف الحلبوسي32824
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخليل عبدالسالم عواد مطر االجميلي32825
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى هشام محمد طعمة -32826
31بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىجنان كميتان سلطان خلف الجنابي32827
20سامراءالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبه محمود حسون علي السالوي32829
13الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانية لغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمناهل اكرم مهدي حسين 32831٠
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمجيد حميد علي حمود االحبابي32832
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحمادي ماجد ظاهر حمادي اطعيمه32835
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرساجد حمد جاسم محمد المجمعي32837
16بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد عبيد حمد الراشدي32838
10الشرقاطكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال عبدالهادي يونس فتاح الجبوري32839
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عبد صالح معيش الرملي32840
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىصفوت شيت علي خلف البدري32842
25الضلوعيةكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان عبدالكريم عبدالباقي حمود السامرائي32843
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن زيدان مرعي حسن الناصري32844
11الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نوري محمد رستم الداودي32845
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17االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل غانم حسين علي اغضيب32850
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسيف يحيى عطية عبدالغني .32859
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسنار جبار مصيف جاسم البياتي32865
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهناء محمد نامس طالل الجبوري32867
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتصار دحام عبدهللا خطاب الجبوري32868
12االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث عبدالكريم علي محمد شايع32869
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسر حردان مجيد علي العبيدي32870
14تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ثامر يوسف هيالن الحديثي32872
25تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية هيثم محمد يعقوب التكريتي32877
14الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق عبدهللا خلف عبدالواحد الرملي32878
19ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفاروق حاتم خميس محمد راشدي32880
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرصالح محمد صالح حمود الجبوري32881
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرناظر علي مريس غثيث القيسي32882
11قرى آمرلياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي جمعه مزعل خلف البياتي32884
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس فتاح ياسين محمود اعذيه32885
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرحسام شامل عذاب محمد الدليمي32886
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  أنثىهميله حسين عباس احمد الجواري32887
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىازهار احمد فرج لفته الجبوري32888
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء عبدالرحمن محمود ريحان البو مهدي32889
35بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنار ماجد محمد عبد الحدادي32890
33سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمار عبد محمد سالم البازي32891
25يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى سعدون عباس احمد الحبابي32895
27الدجيلكلية التربية للبناتارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىبدرية وليد زاير كاظم الجبوري32897
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىبتول مرعي علي حسن الجبوري32898
10بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسين احمد خلف شكر الجنابي32900
14تكريتتربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآمال علي جدوع نحيطر الجذله32901
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه مزهر حنود نجم الشمري32902
20بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند دلي مجيد حميد العجيلي32903
20تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء صباح عايد رشيد الفراس32905
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف صالح عبد هللا قدوري العباسي32906
22تكريتالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد معاد توفيق مخلف التكريتي32908
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10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرطارق الطيف احمد ظاهر الجميلي32909
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرجادر علي محمد حسن شايع32910
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد حسون علي خالد الجبوري32911
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي محمد عيسى الجبوري32912
15يثربكليه االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخلدون عدنان موسى شهاب المزروعي32914
10الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمر حميد طعمه رشوان طريمشاوي32915
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىتهاني عبدهللا مرعي حسن الجغيفي32917
13الدورتربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهندا حسن حمد شالل -32918
7بلدإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكراحمد خميس طه حسين الحشماوي32921
25ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرعلي ناظم جبارة بطي الجبوري32922
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ هيثم محمد يعقوب التكريتي32923
25بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد عطا فريح الدليمي32924
12بلداعداديةكاتب  ذكرحسن حامد حسن علي العاشي32926
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرايمن حسين علوان طعمه القيسي32927
15الدجيلالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية محمد فاضل حبيب الخربطلي32929
24الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىياسمين ثاير نواف فرحان الفراجي32930
25تكريتكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعادله احمد خلف عبدهللا النيساني32931
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرريان صالح محمد سطام القيسي32936
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن مصلح مهدي صالح القيسي32939
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمسند خلف علو غايب العبيدي32940
26سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حميد جاسم محمد السامرائي32941
25الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعدي لطيف سالم عطيه العبيدي32943
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمنصور داود سلمان داود المسلط32944
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر ابراهيم محميد احمد البدري32945
25تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد قيصر دحام حميد الناصري32946
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسمير سعدون ندا محمد الجبوري32947
20الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعائشه عصام عبدالعزيز مهدي الحسيني32948
15العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر محمد جميل ماضي اللهيبي32950
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرساجد اديب احمد حواس الجبوري32952
20يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مناور شكر محمود الحبابي32953
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء نوح طه ارزيق الجعفري32954
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15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرفاضل محمد جمعه خفيف الشمري32955
12الدوركلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج غازي احمد سلمان الدوري32956
30الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنورجان نجيب شاكر زين العابدين .32957
22الدجيلالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمزة محمد مهدي محمد الربيعي32959
11االسحاقيتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثاق النائب محيبس حامد اعذي32960
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل حسين محمد كفطان الجبوري32961
17بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدعاء حميد جاسم محمد العبيدي32965
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء ناجي بطاح حنوش العبيدي32966
15بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناديه احمد حسين علي الجنابي32967
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف حاتم خلف فاضل الحمداني32968
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد علي ابراهيم ازكير الدليمي32970
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب محمد خورشيد عكاو العبيدي32971
16الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخليل اسماعيل ابراهيم عروه الجبوري32972
20الضلوعيةكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه نصيف جاسم محمد العبيدي32974
20االسحاقيكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاضل عباس كمر عبد الرفيعي32976
34بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشهد ناطق محمد عبد الحدادي32977
17بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق عبدهللا محمد حسين الجبوري32979
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىنجاح نجرس عبدهللا طه الحديثي32981
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد المنعم صويلح محمد حسين اللهيبي32982
20قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىصابرين عودة جابر فهد المطرود32984
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمر احمد محمد احمد الجبوري32985
13بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عريبي حسن محمد الحنظل32986
15تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرايهاب جابر متعب عبدهللا التكريتي32987
13الدورالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق فائق خطاب مرعي الدوري32989
15بلدكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء هاني سعيد كافي الوردي32990
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخلف محمد نجم عشاك الحوت32991
15سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهرة زبن زيدان خلف البواسود32992
21العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد عماد عزاوي احمد العبيدي32994
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىعذراء خالد عطا فريح الدليمي32995
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي محمدامين علي حميدي الجبوري32996
10بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىميس علي فهد علي الحمداني32997
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10بيجياعداديةكاتب  أنثىمنى عبدهللا احمد سلطان القيسي32998
17تكريت كلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر عرف نايف حميد العرف32999
39بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء جاسم عبد الكريم حسين الحدادي33000
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث حميد خليل ابراهيم الناصري33002
11يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميامي صباح احمد عباس الحبابي33003
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعماد حسن احمد جاسم .33004
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند محمد حسن حمود الفراجي33006
19سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعامره عبدالجبار حمودي حسين الحمد33007
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرزريفه محسن حليو محمد الجبوري33008
11تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء عويدي معيوف مزعل الرهاوي33009
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرنايف حمادي سبع رشراش العبيدي33010
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد قحطان حمد شاهر العيساوي33011
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانمار فوزي جمعه ابراهيم الجميلي33012
17سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان فاضل عباس /33013
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر خلف محي عبدهللا الجبوري33014
15تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه طالل حميدي محمد الحديثي33016
10الدوربدون شهادةحرفي  ذكرعزام ناظم عاصي اسماعيل -33017
30الطوزكلية التربية للعلوم والصرف رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصونكول علي محمد فتاح .33018
5الدجيلالتربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسما حازم محمد حاتم الزبيدي33020
10الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن حسين احمد عبيد الجبوري33021
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسرمد عبدهللا احمد سلطان القيسي33022
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىكلثوم عبدالرزاق محمد علي ال جبر33023
15يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء جاسم حمود شالل االحبابي33024
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنكتل علي عزيز عبدهللا السبعاوي33025
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم محمدامين علي حميدي الجبوري33026
23يثرباعداديةكاتب  أنثىرانيا عبدالحافظ حسين احمد الحشماوي33031
16بلدكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجاة عبد الشريف جبر ضميد القيوسي33032
8تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند قيصر دحام حميد الناصري33034
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىسرى محمد رزوقي علوان رزوقي33035
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حسين خليفه حسين /33036
20بيجيالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن حماد حسين علي الجنابي33038
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15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىشيماء نوفان عبدهللا علي الجبوري33039
11سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء جابر متعب عطيه العباسي33041
20الطوزكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه كمال عمران رشيد دفه33042
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرقيس حاتم محمود رضيمه الفراجي33043
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى طالب عباس سمين البياتي33044
12العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىماري محمود جمعة سواد العبيدي33045
30الدوررياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخنساء عجاج احمد خضر -33046
13الطوزاعداديةكاتب  ذكرفالح حسن علي احمد ابراهيم33048
24العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عبدهللا سلمان علي الجبوري33049
15سامراءكلية التربية للعلوم اإل نسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين احمد خلف العيساوي33050
26الدورالعلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد صبحي فاضل لطيف الدوري33051
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاتن هادي حسن علي االسدي33052
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعاشور حسن صالح محمد .33053
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس محمد عبد الهادي محمد الجبوري33054
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان زيدان محمد طياوي الجبوري33056
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىصبا علي مصطفى علي العلي33057
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد حسن احمد عبيد الجبوري33063
6العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مشعل محمود حسن الجبوري33064
10سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء جابر متعب عطيه العباسي33065
25سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان طارق كامل محمد الحداد33066
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسفوح فريق حسن عبدالهادي الخربطلي33067
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالباسط سالم عطية عبدالرزاق القاسمي33068
6الطوزكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى عدنان هادي جوكل البياتي33069
30العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسندس جاسم عبدهللا محمد الجميلي33070
14الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرلطيف نصيف جاسم محمد الفراجي33071
25يثربكلية التربية قسم الكيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب مازن حسين حميد البياتي33073
29سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عزة طعمة حماش البو عباس33074
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  أنثىفيحاء ثبات كاضم جاعد البياتي33075
24سامراءالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسن احمد يوسف محمد الدراجي33077
15الطوزالعلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكولجان كامل شكور محمد .33079
20الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجاة ضياء حمدون شهاب الدوري33080
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35بيجيكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ادريس محمد مصلح العزاوي33081
0يثرببدون شهادةموظف خدمة  ذكرساجد ابراهيم طه شبيب الحشماوي33082
20بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهان صالح حسن كردي القيسي33083
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن حماده عياش حمد الجبوري33084
25تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد عرف نايف حميد العرف33085
15الشرقاطكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا حامد زيدان خلف الجبوري33086
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد ناطق عزت لطيف الدوري33087
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدانيه علي محمد خالد الجبوري33089
29سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالقادر حمودي حسين الحمد33090
15الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ابراهيم خليل ابراهيم الجبوري33093
15الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىروزان علي سعود خلف الجبوري33094
10بلدإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىهالة برهان حبيب عبد الخفاجي33095
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه هاشم ساهي حسن المجمعي33096
10الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشيماء حسين تقي رضا داميرجي33097
20الطوزكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب كمال عمران رشيد دفه33099
10سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جابر متعب عطيه العباسي33100
13الطوزاعداديةكاتب  ذكرگوران اسماعيل ولي علي محمد33102
20بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر احمد حسين علي الجنابي33105
18تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد الرحمن فيصل ياسين يحيى الدوري33107
25االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد لفته محمد ابراهيم اطعيمه33108
20العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىروباك خالد علي صالح الجبوري33109
16سامراءكلية التربيه والعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نعمان جاسم محمد الدوري33114
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىصفا عادل سليمان صالح التغلبي33116
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىرقيه نايف صالح احمد اغا33117
9بلدكلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد  عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عامر احمد مجيد العبادي33118
28تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشذى طغوان معجل نجرس الكراعات33120
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمهدي صالح محمود فاضل البياتي33121
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراسعد احسان عبد خلف الجبوري33122
7الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار فائق خطاب مرعي الدوري33123
23االسحاقياعداديةكاتب  ذكررافد محي علي حسين طرفه33124
0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىعليه خليل سعود زيدان العيساوي33125



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء محمد عباس عواد اطعيمه33126
20بيجيكلية هندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىضحى شريف اصلبي فياض الجنابي33127
25تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زياد عايد قدوري البزوني33130
17تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرقيه محمود حسين نجم السامرائي33131
15بيجياعداديةكاتب  أنثىمها خالد احمد اسماعيل القيسي33132
11الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىجنان عيدان علي شهاب الجميلي33133
6يثربكلية العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خزعل حمد وعر الحبابي33134
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام شكر عفري تقي البياتي33136
18العلمكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل حسن مجيد مهوس الجبوري33137
16تكريتالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلمى محمد ابراهيم دحام الناصري33140
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراضيه جسام محمد جاسم الحبابي33141
19يثربكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا فاضل احمد عباس الحبابي33142
13الدجيلكلية األداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامة كاظم هديب كاظم االسودي33143
25الدجيلالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنادية ولهان كاطع خلف العبودي33144
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرساجد محمد ثلج صالح السالمي33145
21الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصهيب عدنان حسن سبع الجبوري33146
9بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد حميد علي حسن الجنابي33147
12بيجيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين شهاب احمد عبد هللا الجنابي33148
29بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورهان خير هللا خضير عباس الربيعي33151
19سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىسراب وليد حسن عباس السامرائي33152
10قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم سفيان علي حمد /33153
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعلي صديق عبد مخيلف الجنابي33157
28تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراحمد رافع علي حسن الدليمي33158
7تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعباس مكي حمد علي الشاوي33160
30تكريتكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل محمد عبدالحافظ مبارك السلطان33161
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرثائر رشيد عبد هللا مصلح البدراني33162
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد جمال طه حسين العباسي33166
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسها كامل راشد زيدان الخشماني33168
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد خليل حمد عالوي الجبوري33169
24سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى محمد سعيد محمد الدراجي33171
7بلداعداديةكاتب  ذكرنعمه طه جاسم محمد الدراجي33172
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20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد اسماعيل محمد حمادي االسودي33173
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء حسين عتو محمد 33174٠
11ديوان المديريةكلية القانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمالذ طالب عباس سمين البياتي33176
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنورس سري اسماعيل حسن الحديثي33177
8ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمراد جاسم علوان عبدهللا الجميلي33178
14تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عادل خزعل مهدي العجيلي33180
26سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى عبداللطيف ناجي احمد الرحماني33181
20بيجيكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال مكي سعدون خلف الجنابي33182
17العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىداليا عدنان مبدر شهاب الجبوري33184
30العلملغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور موسى عبد هللا حسين الجميلي33185
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراءه حسن عبد هللا رشيد الخزرجي33186
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهزاع شكر عفري تقي البياتي33187
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر حازم توفيق فهد الصدير33188
10تكريتكلية التربية للعولم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا سالم مولود ابراهيم التكريتي33189
20سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالناصر عبدالحميد صالح مهدي السليم33190
28الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهنادي ضياء الدين فاضل علي الجميلي33191
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب موسى عويد جراد العزاوي33193
13سامراءتربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد لفته جاسم محمد البدري33194
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسمر عبد الحميد عزت محمد الويسي33195
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين كريم احمد جاعد البياتي33196
4ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرطي عوف عبدالرحمن طه العبل33197
10سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند ساجد طه عزاوي النيساني33198
15الدوراعداديةكاتب  أنثىسفانه محمد دري شمس الدوري33199
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسماهر محمد طه عبود الجبوري33200
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنشأت احمد ابراهيم سعد الجبوري33201
20الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير محمد ضيف كاظم مكدمي33202
10الشرقاطتربية اساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد محمود محمد حمد الجبوري33203
15سامراءكلية التربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض علي جاسم محمد الدرة33204
13الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير رفعت ياسين طه الحيالي33205
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررافع حميد مجيد جاسم التكريتي33207
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند شاكر محمود احمد /33208
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8الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوالف طه حميد جاسم الدوري33209
30بيجيكليه اداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح حرجان جاسم محمد الجنابي33211
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعبد هللا عمر عادل طاهر الدوري33212
27يثربكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء علي مهدي جاسم السعدي33213
10بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسام محمود خضير محمد الدراجي33217
17الدجيلاالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد نجم عوده ساير الخزرجي33219
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكراحمد حميد مصطفى عسكر الموسوي33220
25سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الجبار يعقوب يوسف علي ال مليس33221
30تكريتكلية االداره واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد باسم اسماعيل خلف العاصي33222
15تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسماح مصطفى عبدالقادر مصطفى المندالوي33225
25بلداعداديةكاتب  ذكرابراهيم مهنه حميد عبد العزاوي33226
6الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبد االله صاحب عبدهللا هندي البياتي33227
25سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل محمد مرعي حسن العباسي33229
25الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم ابراهيم خلف علي الدليمي33230
4الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد علي عادل طاهر الدوري33231
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى عماد سليمان صالح المحالوي33232
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبد محي مصطفى االيوبي33233
15تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء احمد عكاب كاظم الجنابي33234
22الدجيلكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء رعد عزيز عاتي الحريثي33235
15بيجيالهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحاضر فياض علي عباس القيسي33236
25يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ياسين مصطفى محمد الحشماوي33240
21العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهر جاسم احمد عبد هللا الجبوري33241
10الشرقاطاخرىاعداديةكاتب  ذكرفيصل الماني ادريس خلف اللهيبي33243
20الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده علي احمد كريم الجمور33245
20بيجيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس ضاري محمد حسين المرسومي33246
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجوان صالح غضبان حمد الجبوري33247
30بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حماد حسين علي الجنابي33248
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرباسم حسين عباس هاشم العزاوي33249
12الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام طه حميد جاسم الدوري33250
10تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسراب سالم عبدالجبار حسن االلوسي33251
8بيجيعلوم تطبيقيه علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعمر صالح حرجان جاسم الجنابي33252
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10الدجيلكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حميد نايف ابراهيم الخزرجي33257
22يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حامد سهام عبدالرزاق المتولي33260
30سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه لؤي محمد حافظ حافظ33261
30سامراءاخرىاعداديةكاتب  أنثىمنى صعب صايل الطيف البو مهيدي33262
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمود محمد حمود احمد33263
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس محمد حميد مجيد السامرائي33264
16سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرشيد عيدان رشيد مصطاف البازي33265
25يثربكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحوراء فارس علوان حسين الزبيدي33266
13سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان سالم عبد الكريم علي الطويل33268
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايهاب مثنى خلف جاسم الجبوري33269
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور الهدى احمد مجيد عبيد العبيدي33270
23تكريتتربية / علوم الرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره وعد رحيم موسى التكريتي33271
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد الرحمن عماد سليمان صالح المحالوي33272
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكررمضان احمد عبدهللا هندي البياتي33274
17بيجيالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عامر خليف حميد الجنابي33275
35الدراسة التركمانيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخديجه رؤوف محمود احمد البياتي33278
6الشرقاطكليلة العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه ضياء الدين فاضل علي الجميلي33279
17الطوزكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورهان ناظم خليل ابراهيم البياتي33280
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد صالح كريم اسماعيل الداودي33281
30التعليم المهنيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء منذر طه رمان التكريتي33283
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاكم حمدان محمد حمد البياتي33284
20العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيان حسن علوان محيميد الجبوري33285
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمجيد حسن عباس حسن الدراجي33286
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل كامل ابراهيم احمد العواد33288
7بلدكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاية حليم سلمان مهدي الحرباوي33289
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي جمعه سهيل نجم الدوري33290
15العلمالتربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند محمود طه حمود الجبوري33292
25بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسياس علي حسين عبد العزاوي33293
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرقيس هيالن فهد مهدي الناصري33294
31بلدالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمهند خزعل ردعان ثويني الرفيعي33295
10بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهرزاد رفيع باش عنيزان الحمداني33298
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15الدجيل كلية التربية للبناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابرار حميد بناي حسن الشمري33299
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىمراتب احمد خلف احمد الجبوري33300
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عويد زيدان خلف اللهيبي33301
14الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرزان عزيز كريم امين امين33302
15بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح عبدالخالق خطاب عمر الحداد33303
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىساره ناوزاد عزيز احمد الداودي33304
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسر وادي نايل ظاهر الجبوري33307
11الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم سعد مجباس احمد التميمي33310
22الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد مطر احمد خورشيد البياتي33314
21سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه هاشم محمد عبد الجعب33316
18الدورالتربيه البدنيه وعلوم رياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر طعمه وهيب خزعل الدوري33317
20سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج لؤي محمد حافظ حافظ33319
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر عبدالرزاق احمد حسين العظيماوي33320
12الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرالحسن علي فاضل عباس المكدمي33321
20العلماعداديةكاتب  ذكرحسن مظهر عمر حديد العبيدي33324
15العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة محمد حمد حسن الجبوري33325
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى محمد كسرى جاسم البياتي33327
5يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفاضل عباس حسين علي الخزرجي33329
15الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسفيان حازم جاسم محمد العزاوي33330
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخالد خالد نجم حجاب القيسي33331
25العلماعداديةكاتب  ذكرداود اسماعيل خضر ساري الجبوري33332
27الدوركلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خير هللا خليل ابراهيم الدوري33334
7بلدكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنصرة حسن عباس حسن الدراجي33335
15االسحاقيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمراد طه احمد محمد المجمعي33336
13تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا وليد سامي ياسين الحماني33341
20بلدالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي مهدي خزعل الرفيعي33342
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب احمد حسين عبدهللا الجبوري33343
28بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرقية رضي حميد مهدي الحرباوي33344
4سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعثمان نجاح محمد حسين النيساني33345
26بيجيكلية اصول الدين الجامعة االهليةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجوهر سبهان جبار جاجان الجنابي33346
22الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكراحمد فرحان احمد محمد الجبوري33347
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25سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير مزهر صالح منصور العيساوي33348
17العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد هيثم شعبان رجب المدلل33351
20الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء عيسى مصطفى محمد الجشعمي33352
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرناطق سعدي كريم نعمان الدوري33353
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرادريس خلف عاصم جمعه الدوري33356
30الطوزكلية التربية للعوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي محمد حميد العزي33357
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد احمد حجاب حمد القيسي33359
17ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكراحمد سعد حسن علوان الدليمي33360
21الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب موسى كاطع موسى الخفاجي33361
15الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد علوان ياسين حسين الحشماوي33364
35تكريتالتربية للعوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى رعد اصليفج محمود الناصري33365
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامينه عبد الرحمن رزوقي سمير الدوري33368
11تكريتاالدارة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحسان صبار حسين حمد العيساوي33369
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزت ابراهيم حديد جاسم الصميدعي33370
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعبير اياد حسين علي الدوري33371
16تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد عايد كريم مطر العجيلي33373
11بيجياعداديةكاتب  ذكرادهم حميدي جاسم محمد الجبوري33374
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهردي جمال صابر قاضي -33375
25تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد محمد ابراهيم مسلم اآللوسي33377
10الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىوفاء بدوي حسين عبد الجبوري33378
6الطوزكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عاصي علي شريف الداودي33380
27الطوزامام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه صالح كريم احمد -33381
24الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان علي لطيف جاسم الخزرجي33382
11سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى صباح حمادي حمود العباسي33383
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان غازي عطيه زراك بديوص33384
10الدجيلكليه التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات محسن مهدي طلمس الشمري33385
20قرى آمرليجامعة بونه -الهندإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكردالل زيدان فاضل مهدي المولى33386
15العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىجوان حسن علوان محيميد الجبوري33387
16ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاشجان ربيع عبد حمادي الجنابي33388
25الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرهاشم حردان حسن حمد الجبوري33389
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايه عبدالفتاح حاجم سلطان العزاوي33391
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15سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمظهر محمد عبد محمد الجعب33392
30سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح نافع احمد حسين حديد33393
9بلداعداديةكاتب  ذكرعلي نعمه حسن عباس الدراجي33394
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرجالل احمد شهاب محمد داودي33395
9تكريتكلية االمام الجامعةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىفاطمه خيرهللا جاسم طالب الناصري33397
23االسحاقيكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء سامي صالح محمد اطعيمه33398
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصالح ابراهيم عايد فنخ الجبوري33400
12الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروليد اصغر عبد حسن البياتي33401
40الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه منذر مجيد عباس الزبيدي33403
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالئق عزيز حميد سليمان البياتي33404
18تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل غازي عطيه زراك بديوص33406
19الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي عباس شهاب المرسومي33409
17بلدكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالحسين عبد الكريم عبد االمير جاسم الكبيسي33410
7الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسين حامد حسن الجميلي33411
20بيجياعداديةكاتب  ذكرماهر خميس جدوع حماد الجبوري33412
33العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروده حمزه مرعي حسن الناصري33415
26الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان عدنان محمد فرتم الجبوري33417
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد خلف محمد جاسم الجبوري33418
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثامر حامد علي نزال العبد33419
12بلداعداديةكاتب  ذكرقتيبه علي مهدي خزعل الرفيعي33420
10العلماعداديةكاتب  أنثىعدوية خلف صالح ذنون الجبوري33421
15الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىيافا كامل حسين حمود الجبوري33422
25يثربكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود شاكر محمود ناصر االحبابي33425
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرضياء حسين ظاهر حسين اليساري33426
11قرى آمرلي كلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد جواد زيدان فاضل المولى33428
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرصهيب صبار عبد خلف الدليمي33429
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخلدون لطيف عبدهللا جليب الجنابي33431
27بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد كاظم خزعل الرفيعي33432
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرسل محمود ياسين طه العزوز33436
25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي حسين عبيد نجم اللهيبي33437
5العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرؤى طيب صالح عالوي الجبوري33440
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17العلمالفه واصولهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد مرشد حمود نصيف العبيدي33441
19الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد دليل حبتر المكدمي33443
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد ثامر عكاب غزوان الدليمي33444
15الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىانفال عبد الهادي مصطاف احمد الخربطالي33446
23بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد حامد علي نزال العبد33448
18الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعامر صالح مهيدي صالح الجبوري33449
5الدجيلالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد سعد محمد حمدي الزبيدي33450
15تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمها حازم رشاد حمد الدوري33451
25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررباح عبد ذياب صالح العجيلي33453
13االسحاقيالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف زامل شيحان عصمي الجنابي33454
6الطوزتربيه للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف قاسم رضا رخيص البياتي33455
21تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرقية وليد عايد حاجم التكريتي33456
12الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحئ عامر احمد ساير الفراجي33457
5الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرمروان خالد فياض علي الجبوري33460
24الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحيدر تركي حاتم مهدي المرسومي33462
35الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعلي عبدهللا موسى خلف الجبوري33463
28قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد ناهي خضر اسماعيل البياتي33464
19تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عصام احمد خطاب العمراني33465
19االسحاقيكلية التربية البدنية والعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمقداد طه احمد محمد المجمعي33466
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرفاروق شاكر محمود احمد الدوري33467
14بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالمنعم غازي شهاب احمد الجبوري33470
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعباس احمد حسين مغامس اطعيمة33471
20تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم اكرم ابراهيم صالح -33472
30تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند فؤاد حامد علي العاصي33473
16الطوزكلية  االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيمن وهاب احمد حسن الداودي33475
23سامراءالتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد احمد عباس ياسين البدري33476
11سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى رياض مجيد صالح السامرائي33477
10ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عبدهللا ابراهيم محمد الجبوري33478
7الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيمن محمد صالح فرج الداودي33479
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء حمد خلف جاسم الجبوري33480
15االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىعواطف فائق عزيز حمد المشهداني33481
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15تكريتادابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فيصل علي هيالن الحسيني33482
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالكريم دعبول خلف عميري اللهيبي33483
8الدجيلالعلوم للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود عارف سامي مالك الخزرجي33485
27يثربالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم فاضل جسوم مهدي السعدي33486
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمؤيمن صالح مهيدي صالح الجبوري33488
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكررداد خالد خيرو مهدي الدوري33489
25الطوزكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف الدين عزيز حميد سليمان البياتي33490
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين علي حسين الجبوري33491
25يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعن وهاب خلف فالح العاني33492
25بيجياعداديةكاتب  ذكرقحطان راوي علي محمد الجبوري33493
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرليث علي مجهد عبدهللا الجميلي33494
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا كاظم جواد حافظ الناصري33495
23بلدكليه التربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء محسن مهدي طلمس الشمري33498
15قرى آمرلياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجمال سمين رفعت رضا الطائي33501
20الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرماهر عدنان محمد فرتم الجبوري33502
14ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكربرزان محمود جاسم خلف الحبابي33503
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشجاع احمد عيسى عبد الجبوري33504
15الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جاسم عبد طلب الجبوري33506
15الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغفران علي حاتم مجيد الحمداني33508
12الطوزاعداديةكاتب  ذكرناصر يوسف ولي محمد -33511
19ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد طعمه وهيب خزعل الدوري33514
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرحكم عبدالمنعم محمد الطيف الدوري33515
20تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره كاظم جواد حافظ الناصري33516
18سامراءالتربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد انور عزاوي مصطفى الطالبي33517
30الدجيلاالداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب علي فاضل عباس الحياني33518
20يثربكلية التربية ابن رشد جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد طارق ابراهيم علي الحبابي33519
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكررواد خلف سالم حسين الجبوري33520
30تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسمه عدنان نجم عبدهللا التكريتي33521
25االسحاقيكلية التربية ابن رشد تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال جاسم محمد عليان الشايع33523
22سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامينه فاروق فؤاد عبدالحميد السامرائي33524
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىوسن ابراهيم محمد جاسم الجميلي33527
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20سامراءاألدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسل جاسم شلتاغ مهدي البازي33528
14ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرماجد ناجي عجمي علي الجنابي33530
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين محمود علوان نصيف المكدمي33532
25بيجياصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عجاب خلف علي الجميلي33533
12بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسالم حمدان اليذ جاسم العيساوي33534
15االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتوفيق ياس صالح غريب شايع33535
14الطوزالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد اصغر عبد حسن البياتي33537
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه محمد عبد محمود الجبوري33538
5العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام ابراهيم خلف مطلك الجبوري33539
23تكريتاعداديةكاتب  ذكرامجد غانم احمد عطيه الدوري33541
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررحيم علي صالح حمد راشدي33542
12سامراءالعلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر فاروق فؤاد عبدالحميد السامرائي33543
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء سعد فهد محسن السعدي33546
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكراياد ستار حسين محمد المكدمي33547
30االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسمية جاسم محمد عليان الشايع33549
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجاح ياس صالح غريب شايع33550
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوراس عبيد مطلك سعيد المزروعي33551
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالة مؤيد حميد جاسم الدوري33553
17الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب جنعان نجم عبدهللا البياتي33554
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرنشوان احمد ظاهر احمد الجبوري33556
30الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدالل ظافر كاظم علي الخزرجي33557
13بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء سهيل نجم علي التميمي33558
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف عبدالرحمن حسون علوان التميمي33560
13ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالوهاب طعمه وهيب خزعل الدوري33561
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد مرشد حسين عباس العبيدي33562
13يثربكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عادل حسن مجيد المزروعي33563
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عامر لطيف مجهد الجميلي33564
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي حسين علوان كرم الجواري33568
18الدوركلية االداب علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنور عمار عبدالخالق محمود الدوري33570
22التعليم المهنيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد طالب ذياب حسين البدراني33571
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر ابراهيم خلف مطلك الجبوري33573
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10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى جاسم محمد عليان الشايع33576
16تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكربالل مشعان زبن حسن العبيدي33577
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعبد هللا حميد حاتم سلمان الخزرجي33578
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هيثم عبد محمود االحبابي33580
20بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد خلف احمد عكله الجبوري33582
8الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي مؤيد حميد جاسم الدوري33583
35الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خالد جوامير نامق البياتي33584
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثائر صابر لطيف مجهد الجميلي33585
10االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره نجيب عبد حسين شايع33587
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنور محمد حيدر قادر -33588
12قرى آمرلي االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفؤاد فاضل سليم محمد المشهداني33589
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرنعيم شاكر محمود منصور النعيمي33590
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرغدة سلمان حسن خطاب الطائي33591
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرامين حميد خلف حمادي الفراجي33592
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد محمد حسين الجبوري33593
20تكريتالشريعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر ذاكر خطاب عمر العبيدي33594
12الضلوعيةكليه االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزين العابدين علي صالح عباس الخزرجي33595
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي عبدهللا صالح عليوي الجبوري33596
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور فارس علي احمد الجبوري33597
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفراس مشعان زبن حسن العبيدي33598
5بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرنبراس جميل ابراهيم غريب العبيدي33599
25قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة عزيز احمد خلف البياتي33600
8ديوان المديريةكليه القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرادم كريم محمود رضيمة الفراجي33601
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمد حميد موله عون السالمي33602
11قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىاسراء عبدالحسن سلمان سبهان الساعدي33603
30تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى محمد محل غربي الجنابي33605
25العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالهادي حماش جاسم حنده الجميلي33606
19بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىريم ذاكر محمود عبدهللا الجويني33608
25سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن حميد حسن جواد البو اسود33609
20سامراءالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىشيماء موفق عبد الرزاق محمود الناصري33610
0الدوربدون شهادةحرفي  ذكراحمد صابر محمد زهو الدوري33611
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22الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبد الرحيم عبد الستار محمد ابراهيم ابو خمرة33614
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد صالح محيميد حرمل العبيدي33615
19الضلوعيةكليه االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنجم بطاح جاسم عطيه العبيدي33616
18سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفقه محمود فاضل عويد السامرائي33617
25الدجيل كلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار اسماعيل محمد حمادي االسودي33619
20تكريتكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف جمال نوري حسن التكريتي33620
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفاف خميس دليان مجرن الجنابي33622
28الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود جمعه مصطفى كريم البياتي33623
24العلماعداديةكاتب  ذكراحمد عيدان عطيه سمح العبيدي33625
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمرال فاروق كريم شكر بابا -33626
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالخالق حماش جاسم حنده الجميلي33627
16قرى آمرليالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عزيز مجيد وادي الطائي33628
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرلقمان رائد محمد صالح ابو خمرة33630
14العلمثالث متوسطحرفي اول  أنثىميسم علي صالح عنبر الجبوري33631
26تكريتالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرعلي حسن عبدالوهاب جميل الصميدعي33632
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنهله خليل حسين علوان الجواري33633
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا حمود صالح معجون الجبوري33636
25الطوزالتربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىبراء مجيد عبدالكريم سليمان البياتي33637
12االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاريج خالد ساهي حسن طرفه33638
19الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرؤى عبدهللا محي محمود الدوري33639
25بيجياعداديةكاتب  ذكراهليه عبدهللا خالد محمد الجبوري33640
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي زكي محمد حسين البياتي33641
11قرى آمرلي كلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمجيد سمين خليل عريان البياتي33642
11ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرانيه حاضر صراخ علي الجميلي33643
12قرى آمرليكلية اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد خليل البياتي33644
31تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر خليل ابراهيم سلمان الكيم33646
16يثربكلية التربية االساسية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده باسم حميد عباس االحبابي33647
23الدوراالدابعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسرى عبدهللا محي محمود الدوري33648
29بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء محمد عوسج نائل الجنابي33649
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هاشم عبد طلب الجبوري33651
11يثربكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء باسم حميد عباس االحبابي33652
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17قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرحسن عبدالمهدي عباس صابر البياتي33653
27الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسجى قاسم محمد محمود السالمي33654
20تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرابي رياض عبدهللا محمد السامرائي33655
16الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد صالح حسين الجبوري33656
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء محمد رضا محمد الشيخاني33657
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمهند نايف مصطفى محمد اللهيبي33660
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس رشيد لطيف عطية العبيدي33662
11يثربكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسمان بدر صالح محمد الحبابي33666
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسالم عماد مجيد علي المفرجي33667
6قرى آمرليكلية القلم الجامعةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا جمعه رفعت احمد البياتي33669
14الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند شهاب علي طحطوح الطحطوح33670
26سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالكريم محمود محمد الدراجي33671
10الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند فارس علي احمد الجبوري33672
15تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارتان واروار حميد سليم ترزيلو33673
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىشيماء احمد مصطفى ذياب الجبوري33674
7بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد مناور دلف سهو الجنابي33675
14يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فوزي سالم خلف الحبابي33679
14تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة واروار حميد سليم ترزيلو33680
15الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل عدنان جاسم محمد الحمداني33681
6ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمازن ضامن علي احمد الناصري33682
7ديوان المديريةاالداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرزيد معن ضامن علي الناصري33683
15الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاديبه سعيد محمد محي الدين ال يوجد33684
30الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحماد شهاب علي طحطوح الطحطوح33685
20قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهدى احمد ولي علي جايرلي33686
30سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح عبد القادر فاضل محمد الحداد33687
6قرى آمرليالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد رياض داود سلمان الطائي33688
8الطوزكلية الهندسة كهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهالة خليل فاضل حسن المفرجي33689
5قرى آمرليثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرامير زين العابدين علي حسين البياتي33690
20الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرشا طالب زيدان حمادي المكدمي33691
19الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهاجر خليل قاضل حسن المفرجي33692
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم حمد كريم حميد العزاوي33694
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22تكريتالتربيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل عماد حمدي يحيى الناصري33695
20يثربادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىصبا مالك محمد حسن االحبابي33698
4قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي عمران حسين حسن البياتي33699
23تكريتكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فائز عبدالغني حسين العباسي33702
11تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاطياف مجيد ابراهيم محمد اللهيبي33703
15الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبرسن عبداالمير مهدي صادق لعلي33704
24الدورالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند عطاهللا محمد عياده الدوري33705
31سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر احمد حسون جمعه بال33709
12الشرقاطالكلية التقنية الهندسية/الموصلاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسعد حسن عطية خلف الجبوري33710
30تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسفانة احمد محمد احمد االحمد33711
26العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد هاشم فارس عبدون ساري33715
13بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل محمد جاسم محمد الجبوري33718
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرشيخ عباس عبدالجبار عبدالكريم الشهابي33720
25قرى آمرليإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرقيصر جاسم مهدي حسن البياتي33721
30سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعمر عصام نوري مهدي السامرائي33722
20يثربكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد دالل عبدهللا حسن العزاوي33723
30العلم علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد علي عبد الجبوري33724
6بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرايهاب صالح فرج عبد العكيدي33727
20ديوان المديريةكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاستبرق احمد طايس عبدهللا اللطيفي33728
16العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحال سالم شحاذة صالح العزاوي33730
15قرى آمرليقانوندبلومكاتب  ذكراورهان موسى محمد رضا البياتي33731
18تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه مهدي حمد مصطفى المرسومي33732
21الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربيستون غالب ابراهيم شريف لك33734
16سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبدالحليم احمد مصطاف السامرائي33737
10االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعقيل عقاب سبع نهار النهار33738
12الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركوران محمود محمد خورشيد الداودي33740
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنهيه احمد عالوي جارهللا الجواري33741
20بيجيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء هشام محمد طعمه السامرائي33742
29الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عبد العزيز خضر محمود البياتي33743
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرسيف صاحب عبد احمد البياتي33744
32الطوزكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مطر احمد خورشيد البياتي33747
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25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبداالله رافع محمد عليوي العزاوي33748
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد علي حسين محمود خسرو33749
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر محمد فرحان محمد الموالي33750
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان شكور احمد حسين الحمداني33751
11الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فاضل علوان حسين المكدمي33752
10الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه فارس محمد خليل الخزرجي33753
32بلدالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس كريم خلف مهلع البو حمود33754
34الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالرحمن محمد ابراهيم مصطفى33755
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنديمه ضويد ابراهيم عباس الخزرجي33756
10االسحاقيمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرعالء سالم احمد فرحان المجمعي33758
25يثربالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف عبدالرزاق محمد محمود الحشماوي33759
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل عادل كريم علي الخزرجي33760
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر جمعه حسين علي البياتي33761
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرياسر حسن شريده حسن العباسي33763
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجوان حردان مشحن عباس الجبوري33764
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح حسن حمود كنفذ -33765
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعالء عطيه جاسم محمد الجميلي33766
15الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد ناصر عبدهللا درويش الجبوري33768
15يثرباعداديةكاتب  أنثىامل حسين جاسم ضايع السعودي33769
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزار محمد حسن نجم الجنابي33770
8االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي سالم احمد فرحان المجمعي33771
22قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام فاضل حميد حمزة *33772
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغانم محمد عبد هللا حمد الصباحي33776
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين جمعه مصطفى سليمان الجبوري33777
15الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب احسان عبدالغفور حسين الجنابي33778
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرريسان غانم محمد حسين الخزرجي33779
12سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى محمد جاسم محمود البومهدي33782
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرازهر عبدهللا نامس حمود الجبوري33784
28الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير حميدي نصيف دغيش فراجي33788
30االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرزاق خضير عباس حمادي العزاوي33789
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفداء حسين علي خلف المجمعي33790
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15قرى آمرليكلية التربية للعوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف خليل ابراهيم عبدهللا البياتي33792
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمطلك محمد حمد عبدهللا جعاطة33793
16بيجيكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمودي علي عبدهللا حمودي السميحي33794
10الدجيلنظم معلوماتدبلومكاتب  أنثىنور رياض سالم علي الخزعلي33796
30بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبتول حارز عطا سلمان الربيعي33797
20بيجيكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميسم خليل صبار رشيد الجنابي33798
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرحسن خليل ابراهيم جدوع العيساوي33799
4االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ضامن ملحم مصلح طعيمه33801
15الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعادل رباح حسين حاجي الخزرجي33802
11الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي حسين مردان -33803
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء حميد حسن جاسم السامرائي33804
16بيجياعداديةكاتب  ذكرسيف سعد رشيد صالح القيسي33805
13االسحاقيالتربية للعلوم الصرفهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمياده خليل خلف ضيف اعطيش33806
25االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالكريم نعمان حسين نجم الجنابي33810
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  أنثىعائشة رشيد مجيد حبيب الحشماوي33811
25تكريتالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه نشمي سرحان علي الحمداني33813
20الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد محمد عبد جسام اللهيبي33814
11الدجيلكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشرف الدين محمد عبد الكريم احمد العزاوي33817
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرطيف نوري حسين ابراهيم البياتي33818
25الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمزهر اليح علي فليح الخزرجي33819
30بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى صالح محمد ناصر الحمداني33820
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراكرم فنر محمد حسين الخزرجي33821
11االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى صباح خليل محمد شايع33822
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكرخلدون وليد حميد حسن الدراجي33824
16العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسلوان خالد اسماعيل خلف الجبوري33825
16الطوزاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالقادر علي فليح حسن البياتي33826
25االسحاقيإسالميةدبلومكاتب  ذكرشعالن معروف لفته يونس الجنابي33827
10االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن محمود محمد عليج اعذي33828
17الدجيلكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم رعد ابراهيم يوسف الخزرجي33829
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صالح سليمان يوسف الجعفري33830
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرجمعه مهدي حسين حسن البياتي33831
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10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسلطان سعد رشيد صالح القيسي33832
20سامراءكلية التربية / سامراء كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحذامة فاضل صالح محمد النيساني33833
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن معارج عطيه عزو رياشي33835
22سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكراسامه فرمان ابراهيم درويش البوسلو33836
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف كريم حسين محمود السامرائي33837
23الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعلياء شهاب حواس خضر الدوري33838
12بلدكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل سالم عباس احمد االحبابي33839
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي خالد جمعه كتاب القيسي33840
17الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير علي كردي جميل المكدمي33841
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحليمه محمد سرحان حمود السامرائي33842
25قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد جاسم محمد البياتي33843
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر سعد رشيد صالح القيسي33844
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشوقي احمد محمود احمد الحشماوي33845
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرجمال نذير بدي حسن الجبوري33847
19يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حاجم سلمان جاسم التميمي33848
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىنجود محمود خلف عليوي الجبوري33849
7الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرراسكو نجاة فخر الدين محمد الداودي33850
15العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء محمد اسماعيل كنامش العبيدي33851
35الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرخليل ابراهيم صالح محمد البياتي33854
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرضامن عبد محمد عزو رياشي33855
6الدجيلكلية اإلدارة وإقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح هادي خليل حسين الخزرجي33856
7بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا سعيد دخيل الجبوري33857
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد ابراهيم شهاب احمد المجمعي33858
1االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكربالل عايد خميس سبع الصبيحي33859
13بلدكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فرحان جميل عباس المزروعي33860
19الطوزاعداديةكاتب  ذكرمهند كريم حمد هزاع البياتي33861
10الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرخالد سلوم حسن حمد الجبوري33862
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي نومان عبد حاج الجبوري33865
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسرمد جرجيس رمضان خلف الجبوري33867
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنزهان احمد حسين درويش الجبوري33868
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروصفي كنعان نصرالدين حسين العبيدي33872
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16االسحاقيالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرباسم حمدان احمد محمود الخزعلي33874
15الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان كوان حسن خلف الجواري33876
33الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد عبد الهادي عبد الرسول عبيد الخزعلي33877
16العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود احمد محل مهبش العبيدي33878
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرفالح حسن اسماعيل حسين البياتي33879
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث محمد جاسم محمد البياتي33883
20الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا شهاب حواس خضر الدوري33885
15تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد سالم كجوان انصيف الكراعي33887
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالمالك مجبل حمد خاير اللهيبي33888
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرقصي عبدهللا شهاب احمد طرفه33890
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرنيسان معارج عطيه عزو رياشي33891
22االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح عبد الجبار فياض علي العيساوي33893
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة اسماعيل حميد حسن البياتي33894
21العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر مجحم احمد ياسين العبيدي33896
30يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين علي محمد هذال التميمي33898
19الشرقاطكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد اسماعيل حسن عبدهللا الجبوري33899
25بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعدي ابراهيم محمد محيميد العبيدي33900
10الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصابرين حميد رشيد داود العزاوي33901
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدالل حماده صالح عبدهللا الجبوري33902
15الدجيلكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل حبيب خليل حسين الخزرجي33904
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤيد رشيد عايد محمد الجغيفي33906
10الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود جمعه صالح عزت البياتي33907
20بيجيكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىاحالم مزهر عليوي عيث القيسي33909
24الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب حامد جبار جبر الواسطي33911
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعماد محمد اسماعيل كنامش العبيدي33912
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىضمياء منيف سليمان محمد الدليمي33913
15بيجيتربية البناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان رشيد ياسين فياض البجاري33914
24االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمظفر عبد المحسن كلش حنتوش طعيمه33915
17ديوان المديريةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفتاح علي احمد داود المفرجي33917
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالهادي اسماعيل خلف سبع الصبيحي33920
20الطوزكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام قاسم محمد علوان البياتي33921
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10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىاخالص كريم جاسم محمد البياتي33922
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرباسم محمد جاسم محمد البياتي33923
25الطوزاعداديةكاتب  ذكركريم رؤوف هللا ويردي عباس البياتي33924
35تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عدنان محمد عبد الحسيني33925
29تكريتكلية التربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا عماد شريف خيزران الكراعي33926
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد عماد محمد جواد كافي الوردي33928
0الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمريم محمد ياسين خلف الجبوري33929
6االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف احمد خلف علوان المجمعي33931
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنزهان كريم احمد حمادي الفراجي33932
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىعائشه فاروق فؤاد عبدالحميد -33934
25تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح قصي علي مهدي البدري33935
23الطوزكلية التربية اابنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان حسين محمود اسماعيل .33937
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مانع مناور محسن الوهب33939
20الدجيلرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا طالب كاظم حسن الحرباوي33940
35سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدالحليم ايوب توفيق الخطيب33942
12سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرصهيب مخلص احمد عبد ربه العبد ربه33943
20الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرستار احمد جميل صالح الرفيعي33945
25بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء رافع دهام ابراهيم الناصري33947
15االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فائق زعيان احمد طرفه33948
10الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس عادل حسن مجيد المشايخي33949
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمرعي بشير اعفاره شهاب االحمد33950
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفاضل احمد ديونك مصلح االجودي33951
10سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عامر احمد علي السامرائي33952
27الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء ناصر عبد االمير جبار السالمي33953
5ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىهيلين هاشم عبد علي حمد33957
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىضحى راغب جاسم محمد الدوري33963
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة جميل حسن محمد البياتي33966
6الدجيلاللغاتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى عداي محمود عباس المكدمي33967
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سميط محمود عبدهللا الجبوري33968
23تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد سعد دحام عبد الشنداح33969
20تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسامي احمد عبد هللا محمد العجيلي33970



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرحميد مطر سرور عباس الدليمي33971
23العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء ساير فرحان حنتوش العبيدي33972
25بلدكلية االدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء شدهان عبيد عبد هللا المزروعي33973
25قرى آمرليكلية التربية للعلون االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند فاضل خلف صالح الحيالي33974
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىخاتون خلف سعد فرحان الدليمي33975
25قرى آمرليكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد مؤيد علي يوسف الطائي33977
23سامراءكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر حميد مخلف طعمة المخلبي33978
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد حسن علي البياتي33979
35بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىورقاء كاظم عليوي عيث القيسي33980
5االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىهيفاء حسين احمد عويد اغضيب33981
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عايد شحاذ سلمان الشمري33982
16تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى حسن عياش سلمان النقيب33983
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزهان محمود كيطان عزيز اعذيه33984
24سامراءاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند كريم حسين محمد العيساوي33986
23الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء خزعل حماد موسى القيسي33987
27الطوزكلية التربية طوزخرماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم محمد جارهللا مرعي البياتي33988
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مصطفى عباس عبد الحسن الربيعي33989
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها ابراهيم داود سلمان الدجيلي33990
20ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكربالسم ماجد حميد حسين العجيلي33991
5االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن محمد متعب غازي اعذيه33992
13يثرباعداديةكاتب  ذكرنبراس مكيف كريم عزال الخزرجي33993
11يثربكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مالك نايف ذياب الحشماوي33996
2االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكريوسف منعم عبداللطيف محمد المجمعي33997
12الدجيلكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربشار ثابت حسين ياس الخزرجي33998
18الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص مجاهد بكر قنبر الطوزالوي34000
15الشرقاطالنربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد ابراهيم احمد عبدهللا الدليمي34001
25قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجمعه حمد خماس احمد -34003
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىنضال طالل محمد ظاهر الجميلي34004
6بلداخرىدبلومكاتب  ذكرنائل صبار عبد الستار محمود الراشدي34005
25سامراءاالمام االعظم الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء حميد عباس نصيف البدري34007
25سامراءكلية التربية/ سامراء اخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشة مهوس عوض كحامي الشمري34008
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30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحفصه كامل ابراهيم احمد العواد34009
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنتهى عبد هللا احمد حسين الجميلي34011
13قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمحمد فاضل خلف صالح الحيالي34012
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىامل خضر خلف عليوي الجبوري34013
3العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن احمد مزبان عدوان العزاوي34014
15سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمجيد عطية عبد ناصر العزاوي34015
19بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلبنى مصطفى عباس عبد الحسن الربيعي34016
15قرى آمرليابتدائيةحرفي  ذكرحواس لطيف جاسم محمد البياتي34017
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرجمال نذير جفال بدي الجبوري34019
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروة جمال نوري توفيق االلوسي34020
19الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان فرحان جبار جاسم االخزرجي34021
24الطوزكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي عبد هللا محمد العزاوي34022
5سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبدالحكيم عامر سعيد الكعيد34023
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراديب اسماعيل خلف جاسم الجبوري34024
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىخالده امين فاضل رشيد البياتي34025
15الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىعال مشعل محمدفريق شكر البياتي34027
20قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف الدين حسن سعيد محمد ابو خمرة34028
19الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجمال يونس جوهر جسام المكدمي34029
13الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمد حسين علي الخزرجي34030
14ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرواثق علي عزيز حمزه البياتي34031
20بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق صبار عبد الستار محمود الراشدي34032
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكروسام فائز مرعي حسن الجغيفي34033
15بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه هادي فرج حسون بلداوي34034
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرغالب محمود محل مهبش العبيدي34037
20بلدكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشراق ثامر سعدون عباس الحبابي34038
13بيجياعداديةكاتب  ذكرجميل ناظم حسين عزيز العكيدي34039
14الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحيدر حسين علوان طالب العبيدي34042
0الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عباس محمد جاسم البياتي34043
18سامراءكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء خليل فهد احمد المخلبي34044
16العلمعلوم اسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه انور عبد الكريم احمد الراشدي34045
15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرشاهر مهند محمود حسن34046
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10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمراء عيسى حميد صالح الجبوري34048
28الدجيلكلية تربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان محمد عباس احمد التميمي34049
15ديوان المديريةكلية االداب NULLبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفالح حسن علي رظيمه الفراجي34050
10الضلوعيةكلية التربية / علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان محمد حماش خلف الجبوري34051
15سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهله رشيد عبد النبي رشيد الرحماني34052
35قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد خورشيد جهاد منصور البياتي34053
23الطوزكلية اآلداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حبيب عدوان فاضل المولى34054
40الدورإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىارجوان طه محمد مهدي الدوري34055
8الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شكر سمين ابراهيم البياتي34056
15االسحاقيكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررشيد نايف رشيد عطيه الخزعلي34059
18بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسجى ماجد حسن عبدمهدي العبيدي34060
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد فاضل اسماعيل مخلف العيساوي34063
11الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح صالح حسين معروف الداودي34064
14يثربثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد كنعان صالح جدوع السعدي34065
23الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى محمد حسين علي الخزرجي34066
19الدجيلاعداديةكاتب  أنثىهديل عباس ماهر ابراهيم الخزرجي34067
30يثربالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء حسين علي حسين الحشماوي34069
25الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد عجيل حناوي اللهيبي34070
2الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرجعفر كريم محمد غريب الخزرجي34071
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعمار ناجي زيدان خلف البوعباس34072
13بلدكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نعمة طالب محمد الطائي34073
25بلداعداديةكاتب  ذكرنزهان شاهر حمود كنفذ القيسي34074
13بيجياعداديةكاتب  ذكرغازي فيصل عبد ياسين المشهداني34075
26الشرقاطكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربارق عزيز مجيد علي الجبوري34076
20تكريت كلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس عبدهللا صبحي حميد العجيلي34077
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرقحطان حسين علي جاسم الخزرجي34079
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوديان احمد طبار جواد المرسومي34080
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند محمد محمود حسن العبيدي34081
10بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمأرب جاسم عباس حسين الزبيدي34084
25تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسيف سعيد كمال أرحيم الدوري34085
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض احمد حميد موسى الجبوري34086
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30الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن عبدهللا صالح حسن السبعاوي34087
21سامراءكلية التربية قسم االنكليزيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصادق احمد هزاع صالح العباسي34088
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد ضياء حسين خلف القيسي34089
10الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىرفيف عبيد عبدهللا حواس الجبوري34090
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  أنثىرضيه جامل محمود وعر الحبابي34091
12بيجيكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرخيرهللا مجول تركي علي القيسي34092
17الدجيلاالدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمعتز سعد غانم احمد الخزرجي34093
11ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرغد حامد ياسين عبدهللا الطربولي34095
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه شدهان عبيد عبد هللا المزروعي34096
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرمنهل اسماعيل مصطفى حسين الحيالي34098
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجمال عطيه عيدان جمعه الجبوري34101
9االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد صالح جاسم حسين طعيمه34102
6االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرساجد منفي ابراهيم حسين الرفيعي34104
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرشيرزاد علي احمد كريم34106
21الدجيلكلية التربية البدنيه وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناهظ سلطان خضير عباس النعيمي34108
4قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم ياسين لطيف سليم المشهداني34110
25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد سعيد هيجل الجبوري34111
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينه هاشم عبدالخالق رشيد افا34112
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبدهللا محمود خلف الجبوري34113
19الدجيلكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ثاير نواف فرحان الفراجي34114
13الطوزكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبد االمير عباس محمد حسن بندر34118
9االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عارف ياسين عبد ربه اعذيه34119
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعالء رعد درب صالح الرهيوي34120
18قرى آمرليالعلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا فؤاد ابراهيم هزاع البياتي34121
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد صباح اسماعيل ساير الراشدي34122
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفارس حسن اسماعيل علي الراشدي34123
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعلي مصطفى محمود حسن الدوري34124
10الدجيلالتربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدهللا مشعان محمود عباس المكدمي34125
25بلدكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى عامر محمود سعيد الكيال34126
20االسحاقيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمدلول محمد ابراهيم علي القيسي34128
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوجدان احمد طبار جواد المرسومي34129
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14الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسلمان عبد جاسم علو الجبوري34132
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محمد خليل عثمان البزوني34133
22بيجيكلية التربية العلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حمد حمود عواد العيسى34134
15الضلوعيةكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال حمد عكيل حمادي الدليمي34135
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكربارق عبدهللا علي جدوع العيساوي34136
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىانتصار عبدهللا محمد خضر الدوري34138
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرزكريا زين العابدين محمد حسن البياتي34139
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمار صباح ايوب حمادي الدوري34141
25العلم كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنسرين عبدالرزاق طه حمود الجبوري34144
17الطوزاعداديةكاتب  ذكردلزار شهاب رضا محمد الشيخان34146
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي دحام طريد فرحان العزاوي34148
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء معيوف محمود عالوي الجبوري34149
6الطوزالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم مجبل حسن اسماعيل البياتي34150
30بلدكلية االمام الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق حمد سامر كمون الفراجي34151
30االسحاقيكلية العلوم للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرانيه جسام محمد ابراهيم غضيب34152
15الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرريان خليل خلف حمد الجميلي34154
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمهى قاسم محمد صالح ال مهيدي34155
10قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد اسعد مصطفى حسين الحيالي34156
27الشرقاطالتربية االساسية الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان عزيز احمد خلف الجبوري34158
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خميس جمعه عبد الدليمي34159
40بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا عبد الكريم عبد االمير جاسم الكبيسي34160
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرشمس الدين رشيد حسن خميس العيساوي34163
11االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمكي حسين درويش حنتوش اطعيمه34164
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمزاحم عايد اسود مصكال العجيلي34165
25الدراسة الكرديةاخرىاعداديةكاتب  ذكرمسعود محسن رشيد فالمرز -34167
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى شاكر حسن علي البياتي34169
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزار عيدان حمدان انصيف اغذي34170
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصابر احمود حسن اسود المرسومي34171
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجاسم محمد خميس خلف الدراجي34173
18الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب محمد كاظم حاتم الزبيدي34175
12الضلوعيةاالمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى محمد احمد حسين الخزرجي34176
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26سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنادية محمد علي لطيف /34177
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخيرهللا زيدان سعيد غثيث القيسي34178
25الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها ولهان جاسم محمد التميمي34179
9الطوزكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد علي هزاع صالح البياتي34181
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمجدي عبدالرحمن عبود ابراهيم الجميلي34182
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد حسن جاسم علي العلي34185
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  ذكرجاسم محمد رشيد حميد الحشماوي34186
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكررعد عبد علي عزيز عويد الحدادي34188
11الدور  كلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرواء علي صالح احمد البو عباس34189
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىبان خلف حمد عبدهللا الجميلي34190
29الدراسة الكرديةكلية التربية لغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسوران عمر اكبر فارس -34191
33الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكروهاب صبحي كريم ذياب البياتي34193
30الشرقاطادارة واقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرصالح الدين شبل جاسم خليل الجبوري34195
21قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروج عبد رحيم حمزه * ذ34197
12بيجياعداديةكاتب  ذكرميسر نزال عالوي سليمان القيسي34199
35بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء محمد فنر داود السعودي34200
29سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه سويدان احمد حسن البازي34202
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعماد حسين عبدهللا حسين الجبوري34203
16قرى آمرليالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر عبدهللا خلف صالح المولى34204
8الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأواز طارق رحيم عبدالرحمن34205
16االسحاقيكلية التربيةاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر تركي مجيد مانع المجمعي34206
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامال محمد عتاوي محمد الحداد34208
20الدجيلالتربية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي خالد علوان حسين الخزرجي34210
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه محمد مهدي صالح البازي34211
5الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرزان جالل احمد عالوي الفراجي34213
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب سامي عنتر عبود الجبوري34214
16الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين محيسن غربي شفلح الجبوري34215
20ديوان المديريةكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىمسار هشام محمد حسن االحبابي34216
30الدجيلكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء شاكر محمود حمزه الخزرجي34217
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد عبد الرزاق عبد الرسول ابراهيم الخزرجي34221
15سامراءعلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىضفاف بهجت عبود ياسين السامرائي34222
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20سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمصطفى احمد ياسين عويد العباسي34224
15الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب أحمد فاضل حبيب الخربطلي34225
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعهود علي حسن جاسم العباسي34227
17بيجياعداديةكاتب  ذكرمازن هاشم محمد موسى الجبوري34228
16الطوزكلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىالهام روكان عبد شراد البياتي34229
5الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عماد قاسم حسن الدجيلي34231
15الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرحمد علي حمد محمود النعيمي34232
7الشرقاطكلية االداب اخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكريوسف جمعه عبد عيسى الجبوري34234
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرزاق حسان عبد يوسف اغضيب34235
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحيدر شاكر ابراهيم رجب الناصري34236
10بلدكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشتاق شدهان عبيد عبد هللا المزروعي34239
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه غالب جارهللا شعبان الحمداني34240
11سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان عبدالكريم سعيد حسن السامرائي34241
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعلي رمضان محمد معيوف الجبوري34244
25الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عباس كاظم جواد المكدمي34245
25تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين شاكر مولود ذيبان االيوبي34246
10االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شامل حسن نصيف طرفه34248
15الدراسة الكرديةكلية التربية لغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاريان خالد كريم علي -34249
29الدجيلكلية التريبة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة احمد حسين علي الخزرجي34252
10الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىمريم محمد عباس حسن الطوزالوي34253
14تكريتاعداديةكاتب  أنثىاستبرق اياد توفيق مخلف التكريتي34254
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىوجدان سامي قاسم زيدان الكناني34255
10العلماالدبتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى دحام صالح احمد الجبوري34257
25الطوزمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصفاء عاصي جاسم امين الطائي34259
20العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشجن عبدالرحمن خطاب عمير العزاوي34260
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاصم عبد مشحن حمدان الدليمي34263
10الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث احمد عبدهللا سلطان السلطان34266
29الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشتي رمضان كريم درويش الداودي34267
30تكريتكلية التربيه للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عواد محمد مخلف الحمداني34268
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرايسر حمد علي احمد الجميلي34269
30سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم ليث عبداللطيف حمد الدراجي34270
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30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوئام ناظم يوسف مفلح العزاوي34272
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمثنى فاضل عزيز حميد الخشمان34273
19الضلوعيةكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمساعد فرج خلف عبد هللا الجبوري34274
20الضلوعيةكليه التربيه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى حسن عبد الرحمن عناك الطائي34275
26بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهجران احمد خليفه احمد الحشماوي34276
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرريبوار هدايت محمد عزيز الگلي34277
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسليمه عبد هللا صحو هجار العبيدي34278
18تكريتإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىاسراء نوري حسن محمد الحمداني34279
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهاجر دحام حمود كنفذ /34280
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه خيرو ياسين حسين الطائي34281
8سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبداللطيف جاسم مهدي البورحمان34282
29يثربكلية االداب عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء لطيف سعيد عطية المزروعي34283
17الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه فايق ضاري خلف الجبوري34284
7االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد هللا محمد حسن شايع34285
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد حسن خضير جمعه الجبوري34286
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحكم حاتم متعب عزاوي الجبوري34289
15الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىديانا عادل معيدي سبع المكدمي34290
30الدراسة التركمانيةكليه التربيه للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد محمد مصدق محمد نوري عسكر مال الياس34294
35تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبلقيس شاكر احمد خلف الفي34295
25قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد عبد رحيم حمزة *34297
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرعدنان خيرهللا خطاب بكر الججو34298
26الطوزكلية اصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي حسين محمد الونداوي34300
29الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحنين عباس لفتة محمد الزبيدي34301
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميس ثائر محمد حمدي الزبيدي34302
25الدجيلالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا محمود عزاوي احمد المكدمي34304
21الدوراعداديةكاتب  ذكرناصر ضياء ناصر سلمان الدوري34305
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهناء حميد نواف لطيف الجواري34306
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروليد شهاب احمد عذاب العزاوي34307
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عزيز عباس نصيف البدري34309
3االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعقيل فرحان عبدهللا عباس النهار34311
20الشرقاطكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنزار خلف سلمان خلف الجبوري34313
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20العلمالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايفان زيدان محمد طياوي الجبوري34315
29سامراءكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد سعيد جاسم محمد الصالح34317
12سامراءالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحمدية نايف سليمان شبيب العيساوي34321
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن محمد كعيد سيد المكدمي34322
17الطوزكلية التربية  طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين صالح جمعه حسن 34323٠
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار عبد جدوع ذياب العجيلي34326
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرجنيد نجاح نافع جاسم الدوري34328
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهند غالب جمعة حميد البياتي34329
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدينا حاتم عبدالقادر رشيد الشهابي34330
25سامراءكلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىوفاء نقي حمادي جاسم البياتي34331
20الدجيلكلية مدينة العلم الجامعة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق معن احمد زيدان الحشماوي34333
35الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنبراس ضياء علي حسن الزبيدي34334
13سامراءحاسوبدبلومكاتب  ذكرياسر محمد فاضل حمد المفرجي34335
8بلدكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر عالء جمعه ضاحي الراشدي34337
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكراحمد كردي مصلح محمد المحمدي34339
20سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرقاسم حمادي جاسم محمود البومهدي34340
13قرى آمرلياألدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى سامي دلف جليل البياتي34342
25العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهدى محمد علي حمدان علي الجبوري34343
32تكريتكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتيةحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرعلي محمد خالد عمر الباشا34345
19بيجياعداديةكاتب  أنثىناديه حميد خلف فرحان الطائي34346
23االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان يونس حماد سباح العذية34348
30الطوزكلية التربية  للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء انور حسن ابراهيم البياتي34349
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء دحام حمود كنفذ /34350
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرصهيب منذر ضاري رزوقي الدوري34351
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكريوسف نوري حسين ثلج انجادي34352
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنظيره عبد جدوع ذياب العجيلي34353
10الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها خميس مسعود عويد الجبوري34354
15الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىخلود فرج خلف عبد هللا الجبوري34355
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين محمود ارحيم الدوري34356
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعلي محمد عباس فرحان البياتي34357
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانئةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربژدار صالح محمد صالح الداودي34358
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15الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسنيه طه يوسف يعقوب الدوري34359
16الطوزتربيه طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عمران محمد غيدان المياحي34361
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرايهاب فرحان عبدهللا عباس النهار34362
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعالء نصيف جاسم حمد العيساوي34363
20الشرقاطالكلية التقنية الهندسيةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرليث محمد ابراهيم سليم اللهيبي34364
2ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد علي خلف محمد الجبوري34365
28الدجيلكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صباح ظاهر نصيف الخزرجي34366
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىفاطمه مجيد حميد حمادي الحمداني34368
4الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرزبير نجاح نافع جاسم الدوري34369
20تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فيصل عزيز حسين الميالجي34370
10بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكراركان غزال كردي صياح الملحمي34375
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد خضر خليف علي الدليمي34376
23ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي ظافر احمد منديل العقيلي34377
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبيد جاسم صالح محمد الجبوري34378
12يثربكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان محمد مهدي صالح الحشماوي34379
23تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا علي خضير رحيم .34380
23الضلوعيةكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عباس نصيف جاسم السامرائي34381
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسام سعدي جاسم محمد شايع34382
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنورالدين صبيح احمد محمد ال رزوقي34383
17تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد فوزي مطر صبار الدوري34384
18سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف صفاء عبدالمجيد اسماعيل السامرائي34390
18سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىأروى فائق ذياب طفاح العباسي34391
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر كردي مصلح محمد المحمدي34392
23سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسوالف بهجت عبود ياسين السامرائي34393
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرآسو رمضان كرم محمود الداودي34394
15الضلوعيةاخرىاعداديةكاتب  أنثىسرى حسن ابراهيم حسن الجبوري34396
13بلدالتربيه للعلوم الصرفه ابن الهيثمرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى باقر خضير عباس الهاشمي34398
21االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال دحام حمود كنفذ القيسي34399
12تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرحمزه فوزي محمود محمد الطربولي34401
8سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبد الرحيم سعيد جاسم ساجي34404
12الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىضحى خميس مهدي شهاب العاصي34405
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10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرداني صالح خضر حسن الجبوري34406
23الضلوعيةالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده حسين علي صالح الجبوري34408
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسهام فرحان جراد صياح الملحمي34409
32يثربالتربية للبنات اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء حسن يوسف حسين التميمي34411
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمالك حنش محمد بندر الجنابي34412
10الدجيلكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزينب سعد ابراهيم عباس المرسومي34414
14تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ناجي سبهان عسكر العبيدي34415
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيمن محمد علي روستم الداودي34417
15ديوان المديرية  مدرسة النعمان ابن المنذرابتدائيةحرفي  ذكرنزار جمعة جاسم عبد الدليمي34418
25سامراءالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحال احمد شهاب احمد الراشدي34419
15الدوركلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمروان اياد طه شهاب الدوري34420
10الطوزكلية القلم الجامعة / كركوكاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل حسين ابراهيم حسن اماملي34421
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىوفاء قصي حسن احمد البو مهدي34424
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىصفا صالح ابراهيم حسين السامرائي34425
7الشرقاطاالدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدهللا احمد ابراهيم عبدالحميد الجبوري34426
19يثربكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمروان طه مهدي صالح الحشماوي34427
20ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىجنان جدوع محمد هجيج الجبوري34428
15بلدكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عدنان عبدهللا صالح االحبابي34430
25بلداالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورا فاضل عبد الحسين محمد المؤمن34431
16الطوزقسم هندسة الليزاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىآسيل علي خضير ادهم /34432
24العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىموج منير كامل سلطان الدهمشي34433
6االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان دحام حمود كنفذ /34434
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكريونس فوزي محمود محمد الطربولي34436
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرصبحي محمد صبحي نصيف المكدمي34437
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعادل خلف حساني ساير العنزي34438
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد داود عاني احمد الجبوري34440
10االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار جميل علي حمد المشايخي34441
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرلبيب مطلق سلمان عذبان العيساوي34442
20الطوزكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكربسام حسين جاسم حسن البياتي34444
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىقيسيه خالد عباس حسن البياتي34445
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان علي نصيف جاسم المجمعي34446
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20الشرقاطكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد طلب احمد ابراهيم الشمري34447
26العلمكلية التربية للبناتعلم النفسماجستيرمدرس ثالث  أنثىاميه فائق خباز مخلف العزاوي34448
24بلدكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقيصر سالم محيميد فيحان عذي34450
18تكريتكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنور عامر احمد منديل العقيلي34453
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايات عباس فاضل عباس الحياني34454
13الضلوعيةكليه التربيه للعلوم االنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبا عبد السالم ذياب عبد هللا الجبوري34455
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرقيس كردي مصلح محمد المحمدي34456
18الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصهيب صالح احمد غثوان العبيدي34457
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسعد محمد علي محيميد العبيدي34458
15الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدهللا اسود حسين احمد الخزرجي34459
14سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهارون رشيد علي هزيم34460
25سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء صبيح احمد محمد ال رزوقي34462
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن جمعه مصطفى سليمان الجبوري34463
20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعذراء ساجد حسن علي الجنابي34464
23الطوزكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىنيگار محمود عباس مهدي -34467
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىاستبرق اسماعيل لطيف حمود السامرائي34468
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسالم حسين محمد ضيف المجمعي34470
17بلدكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكول زار عالء الدين كريم سايه خان االركوازي34471
11االسحاقيالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافنان ابراهيم علي محمد شايع34473
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرحمدان عويد فرج حسين العبيدي34474
16بلدكلية االمام االعظم إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد سعيد محمد سلمان الحشماوي34475
17الضلوعيةكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه وليد علي جلعوط الجواري34478
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عبود داود سلمان الخزرجي34480
20سامراءتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد عبد التبي صالح خلف النيساني34481
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء نامس احمد مطرود الجبوري34483
10تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى جاسم محمد حميد العبيدي34484
25العلمالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس محمود مهوس حمد الجبوري34485
30يثربإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر محمد عباس عليوي الحشماوي34487
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم حسين محمد ناصر الداودي34488
13الدجيلاعداديةكاتب  ذكرصباح جمعة ديكان سكر الخزرجي34489
22بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرعبد الحميد ابراهيم محمد طعمه القيسي34490
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5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى سفيان علي عوجان الناصري34492
30يثربإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرثامر بدر عزيز كماش الخزرجي34493
20االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضير غانم ساهي حسن المجمعي34494
10تكريتاعداديةكاتب  أنثىايمان محمد حسين حمد العجيلي34495
19العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني فائق خباز مخلف العزاوي34496
25بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينه حميد نواف لطيف الجواري34498
25الطوزكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعمار عصمت محمد علي البرقدار34499
33تكريتالتربية بناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيا صالح محمود احمد الشهرلي34500
17تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرعبدهللا طارق هاشم خميس الدليمي34501
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىهبه نايف طه خنفر العجيلي34502
17الضلوعيةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء جاسم علي سالم الجبوري34503
7الضلوعيةكلية االداب / تاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغدير مظهر خلف عبدهللا الجبوري34504
23تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفريده نبيل ضيفي ناصر الدوري34505
25سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس خليفه حسين حميد العزاوي34507
19تكريتالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى خيرهللا مراد جمعة الدوري34508
18ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمراد هاشم احمد عبد الجبوري34509
5ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعمر خطاب شهاب محمد الشاهري34511
21الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعيسى موسى مسلط حمود الجبوري34512
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد خالد ابراهيم عبد الفراجي34513
10بيجيثانوية السعادة للبنات0ثالث متوسطحرفي اول  أنثىأثار جاسم محمد ثلج الجبوري34514
22الشرقاطكلية االدابتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرمالك صالح حميد زويد اللهيبي34515
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكريوسف صالح علي خلف الصحن34518
12الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء باسم محمد عزاوي المرسومي34519
28الطوزكلية التربية المدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حسن عبدهللا علي البياتي34520
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىخلود زياد اسود حسين الخزرجي34522
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعامر احمد حديد محمد اللهيبي34524
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنوره اوس احمد حمزه الخزرجي34525
10قرى آمرليكلية التربيه طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق شوقي يونس ابراهيم .34526
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهذال حمد مخلف دواس القيسي34528
40االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفواز صالح محمد ضيف /34529
15الدوركلية االدارة واالقتصاد - قسم ادارة اعمال إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىأمنه طه جودي زيد الدوري34532
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17سامراءكلية االدارة واالقاصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد زياد عبدالرزاق خلف السامرائي34534
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرهاني صالح خضر حسن الجبوري34535
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمؤيد سعيد جاسم محمد الصالح34536
17بلدالتربيهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء باقر خضير عباس الهاشمي34539
20الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس هاشم كريم محمد الخزرجي34540
15الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاثار حافظ حسين كاظم الحياني34542
21الدورالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعماد ذاكر احمد عبدالرزاق الحسيني34543
30الدجيلالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغفران عباس كاطع موسى الخفاجي34544
15سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرحسين خلف عطيه حمد الطائي34545
4تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالحكيم ساهر مهدي مطر العبيدي34547
20الضلوعيةكلية العلوم الدراسات العلياجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  أنثىميادة احمد عبدهللا حسين الجبوري34548
15بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكردريد كريم رشيد ابراهيم المجمعي34550
22ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدهللا فائق خباز مخلف العزاوي34551
30سامراءاخرىدبلومكاتب  أنثىشذى رزاق امان شاه /34554
30الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد جميل شاكر محمود المشياخي34556
20االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى احمد حسين مغامس اطعيمه34558
13العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله محمد عبد محمود الجبوري34559
21الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعامره عبدهللا صالح حسن الجبوري34560
38الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهبه شمسي قمر عباس الزهيري34561
30سامراءكلية التربية - سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيفاء حسين حميد حمد -34563
20بلدعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل عباس علي محمد العزاوي34565
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرحمد صالح حسن سلمان العبيدي34566
25بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرمروان صالح ابراهيم حسين السامرائي34567
10االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرمنصور محمد دانوك اسعد اطعيمه34568
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسالم خميس حسن حمد العجيلي34569
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد حديد محمد اللهيبي34570
20سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء حكمت جمال ابراهيم النقيب34574
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرابراهيم حامد صالح حمد الدراجي34575
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرليث مزهر نعمان سكران التغلبي34576
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء احمد عطيه حمد شايع34577
13االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبدالرحمن حميد علي طرفه34578
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5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم حميد ابراهيم عليوي القيسي34579
15بلدكلية االمام االعظم عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام ياسر احمد عبد الحشماوي34581
13الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكروطبان ابراهيم علي حسين الجبوري34582
25بلدكلية التربية ابن رشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعيد ابراهيم عيسى علي الكمراوي34583
11سامراءقسم اللغة العربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد جمعه فاضل عبود الرحماني34584
15الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرماهر عبدالجبار حمود خلف الدليمي34585
28االسحاقيالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي خيرهللا صالح العبيدي34586
30بيجياعداديةكاتب  ذكرحمود حمد احمد حمد القيسي34589
16ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد محمود حسين علوان العبيدي34590
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمصعب طارق علي حسن التكريتي34591
11الدجيلكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام صباح عبد فياض الصجري34592
13تكريتكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىغروب هزاع غريب جزاع الشمري34593
23بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا صالح مجيد صالح البدراني34594
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحازم محمد حسين خليفه الفراجي34595
30الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد فرج حسين درويش الجبوري34596
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم محمد ابراهيم سليم اللهيبي34597
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرارام ابراهيم عبدالقادر رشيد -34600
19الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ابراهيم صاحب علوان الخفاجي34601
21قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف قاسم خميس منصور الطائي34603
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسالم مصلح ابراهيم عبد الفراجي34604
10بيجيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده حكمت عبد محمد العبيدي34606
35الطوزاعداديةكاتب  ذكرياديكار عزيز احمد حسن الشيخان34607
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار برتي خضر محمد الجبوري34608
17قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررضا سمين رفعت رضا الطائي34609
11يثربكلية التربيه البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان فؤاد عبد علي االحبابي34610
12ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعرفان مطر صالح غالم الجبوري34612
25بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح اسماعيل ساير سالم الراشدي34613
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرديار عبدالستار حسن عبود الجبوري34614
18سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح حاتم احمد جاسم البازي34615
22الطوزالتربية للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سامي دلف جليل البياتي34616
11الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينه رباح عبد الصاحب حسين التميمي34617
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5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي عبدالكريم عيسى عروه الجبوري34619
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد صالح خلف ضيف /34620
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعمار غازي عزيز عبدهللا البياتي34621
30بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاشجان لطيف جنيد ابراهيم السعدي34622
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي حسين مهدي العباسي34623
16الضلوعيةكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ناظم مرعي حسن الخزرجي34624
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء علي حسن سليمان سليمان34625
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكربرع محمد جواد حمد العجيلي34626
23سامراءكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام خليل ابراهيم حمد العيساوي34627
21سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء نجم علي جاسم العبيدي34628
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافراح اوس احمد حمزه الخزرجي34629
25يثربالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادهام سبع حمادي زيدان االحبابي34630
5الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرعبد العزيز حسين عبد الواحد خلف حيالي34631
25الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء علي محمد حسن البياتي34633
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد هالل صكر السويدي34635
31تكريت كلية ادارة االعمالإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرصدام حسين احمد محمود العجيلي34636
26قرى آمرليكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد فرمان احمد مهدي البياتي34637
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد ثلج محمد جاسم الجبوري34638
11بيجيكلية التربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء جمال دحام خليل الحمداني34639
7الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعامر عصام احمد حاجم البدراني34640
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمود حسين علوان العبيدي34641
23الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبداالله ادهام عبدهللا احمد الجبوري34642
22بلدكلية التربية ابن الهيثم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى نبيل صياد عبد المولى الربيعي34643
5بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرعذراء حسين كاظم جواد -34644
19الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا مهدي خليل درويش الخزرجي34645
25قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد قاسم صنع هللا علي البياتي34646
22سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى جمال اسماعيل حسن البازي34647
21الطوزالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه ابراهيم رشيد شكور البياتي34648
21الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفوان احمد محمد ذيبان اللهيبي34649
20بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار سعيد محمد سلمان الحشماوي34651
30الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزيد محمود منكي كنج الخزرجي34652
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25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرهيثم عبدالكاظم مزحم عبيد الخزرجي34654
35تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء مناف صالح يوسف التمر34656
7االسحاقي0إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عبدالرحمن حميد علي المجمعي34659
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضاب دهام شبيب دهام حسون الجبوري34662
24يثربكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء عبد هللا حسين عليان شايع34663
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء ياسين حسين خلف المال خلف34664
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد خليل مهيدي صالح الدليمي34665
25الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جاسم محمد حسين الجبوري34667
20الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن رباح عبد الصاحب حسين التميمي34668
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىسهام هادي حسن مجيد البياتي34669
8الدجيلاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافع منذر مطلب محمد الخزرجي34670
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسر ابراهيم علي حمود الجبوري34671
12الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد احمد جمعة حسين الدوادي34672
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم محسن عبد شالل عباسي34673
15الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء اكرم مهدي نصيف التكريتي34674
15الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب خضير عباس علي القرغولي34675
15قرى آمرلياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سامي دلف جليل البياتي34676
13االسحاقياالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل سعدون جربوع ذياب اغضيب34678
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء امير ناظم ابراهيم ال رضا34679
4العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرفواز محمد شاكر عبدهللا الجبوري34682
15بلدالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبد النبي محمود محيسن العبيدي34683
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد حمد قذوم علي اطعيمه34684
14الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمثنى محمد احمد حمد الحمد34685
17الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر غازي علي محمد البياتي34686
13الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فؤاد احمد جابر الدوري34687
13الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعليان عزيز عبود عميري الجبوري34694
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسرى صالح عبد المهدي داود الشمري34695
30بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه كريم عطاهللا صالح االحبابي34696
17االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح عايد حسين ضيف /34698
15يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر محمود علي صالح األحبابي34699
10ديوان المديريةالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىامنه وليد عبدهللا حسين الجميلي34700



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

32قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدنيا رحيم شهاب احمد المفرجي34703
4االسحاقيابتدائيةحارس ثاني  ذكرطالب ياس خضير طعس طرفه34704
20الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  أنثىسجى ابراهيم جاسم محمد الجبوري34705
24الدورالعلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند عماد مجيد طه الدوري34706
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد محمود فاضل جادهللا الجبوري34707
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار وسام الدين قوام حسن الكيلدار34708
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنى خالد فايد محمد الدوري34709
20بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمناف عدنان ابراهيم ساير الراشدي34710
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد رياض سعيد مصطفى عالوي34711
15سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميساء احمد مجود فليح السامرائي34712
8الضلوعيةاالداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين فاضل محمد حسن الجبوري34713
25الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالكريم عيسى بشير غضبان الشمري34714
15الدجيلكلية التربية االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي كسوب جار هللا بحر الخزرجي34715
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرقحطان علي عبدهللا جاسم .34717
22الضلوعيةكلية العلوم النطبيفية علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاماني علي عبيد عطية الجبوري34718
11االسحاقيكلية االمام االعظم إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عنبر درويش بدع الرفيعي34719
4االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكريحيى عبدهللا عمر يوسف المجمعي34720
3سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالغفور عبدالرحمن عبدالوهاب علي الدراجي34721
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىمالك هيثم هاشم نوري34722
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح مهدي صالح مهدي العرف34724
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمر خيل جرموط شاطي طرفه34725
12الضلوعية كلية االداره و اقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمود احمد حسين الجواري34726
16الدجيلاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالرحمن خالد احمد حاجم البدراني34727
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء مشعان محمود عباس المكدمي34731
17الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوزان ابراهيم جاسم محمد الجبوري34732
20بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسعاد لفته عليج حسن القيسي34733
30بلدكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتظار مجيد احمد علي العزاوي34735
27العلمالتربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسالم جاسم محمد حمد الجبوري34737
15تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفاطمة عامر شاكر طه الويس34738
19تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا خالـد جبار مهنا البومحمد34740
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىوالء غسان زكريا بكر الصباغ34741
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10تكريتتربيه بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار سعدي نجم عبدهللا االلوسي34742
30تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالحق وعد عبدالفتاح محمد التكريتي34743
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء محمد ضايف علوان البازي34744
15الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعباس روكان نجم عبيد شمري34745
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصفا محي هديب كاظم االسودي34746
11الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا خير هللا خليل ابراهيم الدوري34747
10تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبتول محمود صداع عبد العيد34749
20الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد عبد الجبار محمد قدوري الدوري34750
20ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجاسم مصلح جاسم محمد الفراجي34751
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرخالد سعدي جاسم محمد شايع34752
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرحمزه عبدالكريم خطاب عمير العزاوي34753
30الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمشتاق جاسم علي جاسم الخزرجي34754
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرزيدان صالح ياسين ظاهر الجبوري34757
26الطوزكلية اصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان علي جالل محمود شناو34758
8سامراءاعداديةكاتب  أنثىنوره محمود ابراهيم سلمان البدري34759
15الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عطا محمد زبط الخزرجي34760
15الدجيلابتدائيةحرفي  أنثىبشيره حنون فارس مشري الجريخي34761
25بلداعداديةكاتب  ذكرمهند صدام حسين خضير السعدي34762
4االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكراكرم ياس خضير طعس طرفه34763
15الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد عبدالناصر ويس خضر الدوري34765
15الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعفاف عباس حسين علي العنزي34766
20سامراءكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسرى احمد بدر محمد البدري34767
15الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامي هاشم حسين خلف المال خلف34770
19سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريمان مزبان دحام عباس /34772
5تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامواج زيدان خلف شرار العبيدي34773
15االسحاقياعداديةكاتب  أنثىرشا خليل جرموط شاطي طرفه34776
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن علي رضا محمد الشيخاني34777
17بلدكلية التربية للعلوم الصرفه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية حسين عبد عباس البدري34778
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافياء سامي صالح محمد اطعيمه34779
30بيجياعداديةكاتب  ذكرساري عبدهللا فياض عبدهللا الجبوري34780
23العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرامجد حميد عويد مطر العزاوي34781
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23االسحاقيكليه علوم الهندسه الزراعيهاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىغفران احمد عطيه حمد المشايخي34784
25االسحاقياالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين قحطان حتروش محمد المجمعي34785
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررياض علي حسين هزاع البياتي34786
30يثرباعداديةكاتب  ذكربشير عايد متعب محمود التميمي34787
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىداليا ياسين طه موسى العبل34788
11قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد طلعت علي خليل البياتي34791
15الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىماريا نوري عبدهللا احمد البياتي34794
22تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى خالد سمير علي الجنابي34796
30الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد فرج حسين درويش الجبوري34797
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمود محمد محسن الصحن34798
30الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىريام خلف يعقوب عكله الجبوري34799
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرشهاب احمد علي محمد الداودي34800
25الدجيلكلية التربية العلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم نصيف جاسم محمد التميمي34802
22الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف محمود حسين محمد الجبوري34803
15الشرقاطالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبد احمد مهدي صالح الجبوري34804
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرياسين صالح ياسين ظاهر الجبوري34805
28يثربكلية االدارة و االقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد علي خلف خميس البياتي34806
15بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعثمان لطيف عبدهللا جليب الجنابي34807
10يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكردريد جامل محمود وعر الحبابي34808
6تكريتاعداديةكاتب  ذكرسيف تحرير عبدالرحمن مصطفى الرماحي34810
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد طه حمادي سمير البياتي34811
15العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد علي خلف محمد الجبوري34812
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالحميد حاجم ناعس حسن الهادي34813
23الدجيلكلية التربية االساسية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة عامر جاسم عبد الحسين الخزرجي34814
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصالح ابراهيم صالح حسين الجبوري34816
25الدجيل كلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام اسماعيل عايز بريسم المياحي34817
15الدجيلابتدائيةحرفي  أنثىفهيمه حنون فارس مشري الجريخي34818
21سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالحق اسماعيل عبد العباسي34819
30بلداعداديةكاتب  أنثىسجى محجوب احمد حمزه السعدي34820
40بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان عبد الرحمن رافع محمد العزاوي34821
6سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكربهاء الدين احمد بدر محمد البدري34823
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15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور بدر اسود اسماعيل الحمداني34827
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالعزيز كهالن حمودي اسماعيل البياتي34828
25الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره عدنان مصطفى محمد البياتي34829
18سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرزكريا كريم كيطان عزيز اعذيه34831
13يثربمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشذى جامل محمود وعر الحبابي34832
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرغد زيدان صالح ياسين الجبوري34833
21قرى آمرليكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رياض شجاع عليوي الحربي34835
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرزان حسين محمد سعدون اطعيمه34836
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىسناء احمد ابراهيم حسين الجبوري34838
24تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين زيدان خلف شرار العبيدي34839
16الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي طعمة احمد كاظم الخفاجي34840
25الدجيلعلوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء حسن مجبل حسن المرسومي34841
20تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد دحام عزاوي علي العجيلي34842
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعالء حسين ابراهيم خلف الجبوري34843
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد الرحمن علوان طه صالح النيساني34846
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكررجب محمد سعيد مطلك الجبوري34847
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا جالل حبيب علوان العزاوي34849
20الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقتيبه حمد امديد عبدهللا الجبوري34850
32تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه مطر خلف شاطي العبيدي34852
10سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر اسعد جاسم محمد العباسي34854
20تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب محمود حسن علي التكريتي34855
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمي عالء الدين عيسى موسى الحداد34856
36سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين توفيق حمد سلمان الحبالني34857
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عباس عبود عباس المرسومي34858
11الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي عزيز زينالي سمين الداودي34859
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعلي فيصل ندا ماضي الصبيحي34860
23سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركيالن عبدالمنعم علي حسين العباسي34861
6يثربكلية االاب- الجغرافية التطبيقيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير عايد متعب محمود التميمي34862
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد خلف حمد الجبوري34863
13الطوزالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدرون محمود موسى عزيز برزنجي34864
15التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكرعلي رضا عباس خضير الدوري34865
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7الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسين عبداالمير مردان زين العابدين البياتي34867
21الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عيسى حميد ماجد الدوري34868
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار مهدي ستار خضير السالمي34869
20االسحاقيالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل سامي احمد علي اطعيمه34870
12بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهوازن ناظم حسين عزيز العكيدي34873
12سامراءاالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا مراد محمد الطيف ال مراد34874
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد عبدهللا محمد الزنكنه34875
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىليلى قيس حميد كاظم الجبوري34877
12سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبسعاد خلف نجم عبد -34878
24الطوزالتربية للعلوم االنسانية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى زيد خلف حمود العكيدي34880
28الدوركلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى سلمان سعيد احمد المصالوي34881
23الطوزكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرأثيل هاشم زين العابدين ولي البياتي34882
20يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعزت فؤاد عبد علي االحبابي34883
6يثربالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء حسين ثامر محمد الحشماوي34884
14االسحاقيكلية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين محمد سعدون اطعيمه34885
10سامراءكليةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عالء الدين عيسى موسى الحداد34886
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمصعب مجيد عبد عيسى الجبوري34887
30بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عبدالرحمن احمد الطيف الحديثي34888
24تكريتكلية التربية بناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صباح احمد حمد العبيدي34889
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنتهى عبدالرزاق نوري عبدالرزاق ال صالح الشيخ34890
15الدجيلكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىشيماء حسين جاسم عباس الزبيدي34891
10تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبالسم صادق محمود عبود العرنوس34893
19بيجيكلية التربية بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء خميس علي حسين الجنابي34894
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمالك حميد علي عبل الجميلي34895
30سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبراءة باسم مهدي صالح البوهادي34896
27الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهجة شعبان حسن ترك البياتي34897
18سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عبد الرزاق علي حسين /34898
20سامراءتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس مطلق محمد مرعي السامرائي34899
25تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشمس الدين ثابت مهدي مطر العبيدي34900
30بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء جعفر طعمة احمد الربيعي34901
21الطوزتربية علوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي فرحان عبد شراد البياتي34902
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12يثرب التربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروائل محمود حسين حميد التميمي34903
14الطوزالتربية االساسيةاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنجاة محمد عزيز فارس الداودي34904
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد احمد ضامن حسن اللهيبي34906
12ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىبشرى عريبي هزاع سليم العجيلي34907
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكراحمد علي جسام خضير العبيد34910
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نوري مريف حسين اطعيمة34912
35سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء حميد جاسم محمد الرداجي34913
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىماثر زاحم عبدهللا احمد العبيدي34914
17الشرقاطكلية هندسة االلكترونياتنظم معلوماتبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربراء محمد جاسم عبدهللا الجبوري34915
26الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصادق بدر نوري محمد البياتي34918
25سامراءالتربيةتاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرزيد محمد مصطفى مهدي الشاهري34920
16الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حازم علي حسين الطائي34921
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسميه عاصي علي ترك البياتي34922
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربارق محمد جاسم محمد البياتي34923
22تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند بزيع محمد حسين العجيلي34924
6الدجيلاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حميد عبود زيدان المكدمي34925
23الدوركلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا زكي عبدهللا ابراهيم الدوري34926
13بلدالنهدسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربالل بهاء عبد الصاحب عبد الوهاب الربيعي34927
23سامراءكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسالم مجيد علي محمود النيساني34928
20سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه محمد خلف جاسم الدوري34929
25الضلوعيةكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرصفاء ابراهيم علي سالم الجبوري34930
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنضال طه حسين عبود العرنوس34931
6االسحاقيكلية االداة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمود حسين محمد سعدون اطعيمه34933
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكربشار بدوي احمد شكطي القيسي34934
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب كريم عبدهللا داود البودراج34935
13العلماعداديةكاتب  ذكرنهاد حسين علي حمد الجبوري34937
20بيجيكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايثار خميس علي حسين الجنابي34938
19سامراءكلية االمام االعظم إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرابراهيم مجيد علي محمود النيساني34939
21تكريتكلية اصول الدين الجامعة لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء سعدون فريد حمدي النقيب34940
20بيجيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال حمود رجب عيث القيسي34942
21بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحارث حضيري عيدان مرموص المعيني34943
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23االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرانور جسام محمد مطر اعطيشاوي34945
15سامراءكلية االدابعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىساره خضير عبدهللا سلطان الجبوري34946
20بلدكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام غازي ضايع محمد العزاوي34949
17بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد صالح حسون عليوي القيسي34950
10الطوزتربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عدنان عبدهللا مصطفى34951
35بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىخنساء صالح زبار فياض الحمداني34952
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالقادر حمد خلف عمر السالمي34953
22تكريتكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين مثنى ذاكر حسن الناصري34956
25بيجياعداديةكاتب  ذكرنزار حمدون شهاب احمد العبيدي34958
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء جاسم الطيف نصيف غالي34959
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكررائد مزاحم ثامر فضيل الزاملي34963
20بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىبريفان قاسم غضبان شاكر الداوودي34964
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم محمد عبدهللا عيسى الجبوري34965
33سامراءاعداديةكاتب  ذكرمراد ياسين ادهام علي الدراجي34966
16الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان خالد محمود خلف الجبوري34968
3العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرانجاد حمود سعد محيميد الجبوري34969
30قرى آمرليإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحسين جاسم جاعد كاظم البياتي34970
25تكريتالهندسةجيولوجيدكتوراهمدرس ثان  ذكرنهاد سعود نجم صالح الجبوري34971
20الطوزالتربيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله سالم محمد عبدهللا ابوخمره34972
15الدجيلالتربيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عماد صخر جابر المكدمي34973
25بيجيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمرفت حسين جاسم حسن الجحيشي34976
20الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزهراء حافظ كاظم علي الخزرجي34977
12الطوزاعداديةكاتب  أنثىبنين خليل سعيد قنبر البياتي34978
12العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل حسين محمد خلف الجبوري34979
22الطوزالتربيه للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر صالح محمد عبدهللا ابوخمرة34980
26سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء علي ابراهيم علون السامرائي34982
15الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعماد صخر جابر شيحان المكدمي34985
15يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد محي نزال احمد الحبابي34987
8بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب سلمان هوسي عصمي الجنابي34988
20بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم خلف محمد شالش الجبوري34989
16تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك يوسف خليل ابراهيم العالوي34990
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4الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالرحمن صباح محمد حميد الداودي34991
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكراحمد اكرم رضا حسن .34994
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم اكرم رضا حسن .34996
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكررعد عباس حسن ولي .34997
15تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوئام ممدوح محمد ابراهيم الحبوس34998
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفاتن فوزي عبدالرحمن حسين معروف35002
12بلدكلية التربيه للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام قيس سحاب عداي خسرجي35009
17الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىتابان محمد صالح قادر احمد .35012
23الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء عباس حميد قادر 35013٠
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجعفر رؤوف حسين احمد -35015
15قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرباب احمد علي يوسف البياتي35016
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى مدحت ابراهيم محمد البياتي35017
6قرى آمرليكلية التربية للعوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء محمد جليل رشيد البياتي35018
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرياسر غازي بكر طلفاح المجمعي35019
19بلداالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قيس سحاب عداي الخزرجي35024
36بيجيكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام كامل عبدالكريم بنيان الجبوري35028
7سامراءاعداديةكاتب  أنثىحنين كمال محمود خلف الدراجي35029
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرميثاق صالح خليل عبد الحمداني35031
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره محمد كريم محمد شيخان35033
30بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار جاسم محمد مجيد ال صليبي35034
10يثربكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمأمون شبيب خميس جداع األحبابي35036
15قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين ابراهيم فيصل معروف -35039
13الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىعائشه سعد عبدالقادر صالح الشيخلي35040
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرقصي صدام حسين ضيف المجمعي35042
20بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام احمد شكر محمد الهيازعي35043
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناطق كيطان طلفاح مشوح المجمعي35045
22سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة محمد سناء ضياء عبد الرزاق الجبوري35046
35بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىلينا نايف هديب مجيت الجنابي35047
18قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار فاضل احمد جكل البياتي35049
21بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء نوفل ورد سحاب الفهداوي35050
15يثربالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عبدالرسول لطيف عزيز الخزرجي35051



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا كنعان حمودي مصطفى البياتي35053
20قرى آمرليكلية التربيه طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب اركان جرجيس ابراهيم .35054
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرخلف مهدي صالح مهدي اعذيه35055
24بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور قاسم محمد طالب هزيماوي35056
7الشرقاطالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرحان هذال عبد عايد المعماري35059
16الضلوعيةكلية اإلمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحنان عمار محمد عبدهللا الخزرجي35060
21الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكراسماعيل فاضل خميس مصطفى البياتي35062
0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىدعاء حردان مجيد علي العبيدي35063
6ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرخليفه عزيز خليفه حطاب الجبوري35066
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوسن طارق عبدهللا يوسف التكريتي35067
5الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عباس احمد لطيف البياتي35069
15بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدون عبد العظيم مبدر عبود القيسي35070
25بلدكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عبدالكريم جاسم سلوم الفراجي35071
13االسحاقيكليه االمام الجامعهقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي فيصل حمد حمود اعذيه35072
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال عبيد هراط خلف المجمعي35073
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد زين محمد حسن البوعباس35075
23الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حاتم حسن رظيمه الفراجي35076
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىازهار علي عباس موسى العبيدي35077
20بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين خلف علي فياض الحمداني35078
17الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم ثاير حمود صالح البوحمود35079
20قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبرسان برهان جرجيس ابراهيم .35080
29بلداعداديةكاتب  ذكرحازم علي ابراهيم حميد الخزعلي35083
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرغد عادل عبد الصادق عبد الحسن الربيعي35084
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصفاء محمد حسين مخلف السوادي35085
25بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده علي حسن علي العكيدي35086
15االسحاقيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليزا مشرف غازي حسين غضيب35088
17الدوركلية التربيه للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات احمد رزوقي سمير الدوري35089
20ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسمير رشيد مجيد محمود البياتي35091
29الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجميل محمد بنيان كحيط الجبوري35092
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحارث محمد خلف صالح اطعيمه35093
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد حسين غايب اطعيمه35095
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25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمرتضى حمزه سعد قاسم الحسيني35096
30بلدكلية المأمون الجامعه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورة كريم محسن جمعه الواسطي35097
17تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىعلياء محمد علوان حمد الموسوي35098
14العلمالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين حمدان احمد مهدي الجبوري35101
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرانور محمد اهلية جاسم الجبوري35102
22بيجيالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مزاحم محمد مرموص الجنابي35105
20يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد مزهر علي صالح األحبابي35106
20قرى آمرليكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد غازي كريم ذياب البياتي35107
19الطوز كلية العلوم رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا عدالت فريق نامق .35108
19االسحاقيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن علي دحام مزيون اعذيه35110
30الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايماج نعمه علوان حمود السامرائي35112
12الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد صفاء طاهر علي الدوري35113
21الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد فاضل خميس مصطفى البياتي35116
30يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم خلف علي زيدان االحبابي35117
14الطوزالتربيه علوم صرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب كريم عبدالعزيز موسى35118
7الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصديق هاشم علي جالل خضر35119
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء عبدهللا حسين حمادي /35121
35الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرهم قنبر امين رشيد الداودي35124
17الطوز كلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىپروين كريم حكيم امين .35126
15العلمكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفاف كريم ياسين خلف العبيدي35128
30بلدالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى ناصر رحيم محمد الحشماوي35129
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىنور فارس محمد حسين الكريم35130
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامين عبدالمجيد يحيى ماجد القاطعي35133
6الدورهندسه مدنيهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمصطفى باسم فاضل لطيف الدوري35135
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد مضحي حسن علي السالوي35136
20الدوركلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه جمال رزوقي سمير الدوري35137
25يثربكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهنا خلف علي زيدان االحبابي35140
27االسحاقياعداديةكاتب  ذكرطالب محمد فرحان مهدي المجمعي35141
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرحسين طالل حسين عباس الخزرجي35142
17االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررسول بزيع محمد خلف اطعيمه35143
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرمروان شبيب محمد علي الدليمي35148
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11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غازي كريم هزاع البياتي35149
20العلمالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمه محمد جاسم عبد المشهداني35152
13الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه شمس الدين كاظم احمد الداوودي35153
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكررزكار حسن محمد سرحت الداودي35156
25الشرقاط كلية التربية / قسم اللغة العربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم اسماعيل احمد محمد الجبوري35157
15سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مجيد فاضل علي السامرائي35158
30بيجيكلية التربية/للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عيسى سالم محمد الجبوري35159
11يثربمحاسبةدبلومكاتب  أنثىبشائر محمود عباس كاظم الحشماوي35160
24الدوراالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميسم مجيد عبدهللا نجم الدوري35161
17سامراءاعداديةكاتب  أنثىشهد احمد حكمت اسماعيل السامرائي35162
19العلمكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده خليل ابراهيم احمد العزاوي35163
19سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىندى رشيد حميد عياش الرحماني35164
19الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا صالح محيميد حسين الجبوري35165
20بلدكلية االمام الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء حسن علي عبد الكريم بلداوي35167
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرساهر اورنس علي حواس الجبوري35168
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس ابراهيم عبداللطيف حسين الجبوري35170
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىليلى محمود جاسم محمد الجواري35171
29االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده ابراهيم احمد خليفه اغضيب35175
18الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى غازي كريم هزاع البياتي35176
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمليك جمعه عويد زيدان اللهيبي35177
30الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفاهم ظاهر احمد فياض العزاوي35180
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج زيدان خلف شرار العبيدي35181
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عسكر محمد ابراهيم الجبوري35182
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيف مالك خضير محمد الطائي35183
24االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقية عداي فزع حمدان الجنابي35184
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراسماعيل احمد حسين حمد الرملي35185
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىصونگول خالد عباس حسن البياتي35187
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمهند سامي خضر سلمان الراشدي35189
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشهباء احمد حجاب عالوي الجنابي35190
21االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان ثابت انور جميل اطعيمه35191
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام علي احمد عمر السالمي35193
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16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيسى حسن محمد الجبوري35194
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد منتظر غسان ممدوح التكريتي35195
20سامراء التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسبهان مشعان الطيف ابراهيم35196
12االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان جاسم حردان جاسم طرفه35198
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعثمان فوزي رمضان زيدان اللهيبي35199
20يثربالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء كامل خلف صالح الحبابي35200
25تكريت كلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد محمد عزاوي علي العجيلي35201
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوسن جاسم طعمه حسين ال نيسان35202
8ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد حاتم محمد يوسف الحدادي35204
13سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/رياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم محمد عبدالحميد حنونه35206
10الضلوعيةكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامال زامل محمد صالح الخزرجي35207
15العلماعداديةكاتب  أنثىامنة ياسين محمد طياوي الجبوري35208
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسين خالد عباس حسن البياتي35209
21سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالباسط عبدالحي ابراهيم محمد السامرائي35211
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرايسر حميد جبر خلف العجيلي35213
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىزهره محمد احمد خلف الجبوري35215
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنير بزيع محمد خلف اطعيمه35217
9سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود صابر محمود محل النيساني35218
20الشرقاطكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل ابراهيم احمد خلف الجبوري35220
30الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس محمد رستم عباس الداودي35222
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكريوسف عبدهللا موسى حمد الجميلي35223
19بلداعداديةكاتب  ذكرخلدون عبد الكريم ارحيم علي التميمي35225
12ديوان المديريةكلية اآلداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد داود سليمان حميد الجوعاني35226
12تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوار صباح يوسف سلمان التكريتي35230
19العلماعداديةكاتب  أنثىوسن حميد عبدهللا حسين الجميلي35231
30قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مخلص مولود حسن البياتي35232
20االسحاقيكلية التربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن نجم عبدهللا حمود اعذيه35236
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد فخرالدين كريم عبدهللا الداودي35237
17االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن ريسان قاصد مفتن الحليوي35238
15سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىريم حامد عطية محمود النيساني35240
35الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه صباح خلف جاسم الدوري35243
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21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فرج عثمان عبدالرحمن الجبوري35244
11العلماالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعبير محمد عبدهللا جاسم الجبوري35245
17الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىأسراء عطاهللا رشيد عناك الجواري35246
5الضلوعيةالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريحيى رشيد محمود نجدي العزاوي35248
10الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرديار جمال احمد حسين *35250
11ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرغسان ثابت حسين محمود الفراجي35251
18قرى آمرليكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى مخلص مولود حسن البياتي35252
10يثربكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عداي جبير عداي الخزرجي35253
11العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعدنان هاشم نايل غضبان الجبوري35255
13تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىمروه شالل جابر جواد العجيلي35257
11ديوان المديريةكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاريج عدنان موالن عماش البومهيدي35259
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور صباح باز مجول الدوري35260
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزيزه محمد جاسم حمد الجبوري35261
6بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان غالب ابراهيم صالح العبيدي35263
15تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور زياد طارق روضان الحديثي35264
22تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ياس خضير حمود فراجي35266
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد هاشم نايل غضبان الجبوري35267
21االسحاقيكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدموع سعد خلف خاطر اطعيمه35268
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرخلدون جمهور حسن ابراهيم البياتي35270
29قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمراد مخلص مولود حسن البياتي35271
6تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدير حسام فيصل فرحان الشيشاوي35272
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصير حامد احمد عبد الجبوري35273
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرفؤاد جرياب حمادة عبدهللا الدليمي35274
7سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعالء ناجي دخيل مهدي الدراجي35275
35الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورا ضامن شاكر لطيف الدوري35278
25االسحاقيكلية التربية / ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احمد مصلح هندي /35279
17االسحاقياعداديةكاتب  ذكرنبيل صبار مهدي صالح اعذيه35280
15تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى ثامر عبدالكريم عبدالحميد االلوسي35281
20سامراءالتربية / سامراء علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم يونس خلف طه الدراجي35282
35االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىختام حسن صالح جاسم اطعيمه35284
10الطوزالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد محمد عبد علي /35285
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22العلمالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه حسيب حسن عميره العزاوي35288
21الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر حمد خلف صحن الصحن35289
20تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرونق عبدالمطلب كاظم عزيز الخشماني35290
15تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعبير بدر ضاحي حمد الدليمي35291
16بيجيكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمثال خلف شكوري محمد القيسي35292
19تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىقبس معاد توفيق مخلف التكريتي35293
15الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىهناء ثامر جبار حميد الجواري35294
10تكريتكليه العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ثابت مهدي مطر العبيدي35295
15الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه قاسم محمد احمد البياتي35296
26سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد رحيم احمد عياش البورحمن35298
23العلماإلدارة واإلقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح عبدهللا حميد مجيد الجبوري35299
15تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد احمد حسين الدوري35301
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد شهاب حشاش ياسين الجبوري35303
22الضلوعيةكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىورود محمد يحيى محمد الجواري35304
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين اياد حسين حبيب المشهداني35305
10قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىازهار جاسم محمد علي البياتي35307
15الدوركلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان عيسى ابراهيم مهدي المليس35310
20الدوركلية االدراة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند عبدالكريم ارميض نومان الدوري35312
20بلدكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسر جاسم محمد حسن العاملي35314
10الضلوعيةكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى احمد حسن كناص الفراجي35316
12العلمكلية اآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهلة خزعل علوان عبدهللا الجميلي35317
11االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس محسن علي خلف اطعيمه35318
31الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمثنى محمود شاكر محمود الناصري35319
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند رشيد محمود محيميد الجنابي35320
12سامراءاعداديةكاتب  ذكريونس صالح الدين عبدالكريم عبدالرحمن السامرائي35321
20تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خيرهللا أحمد اكريم الدوري35322
13الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعفراء فاضل حمود حسن الدوري35323
16يثربكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء محمد صبري عباس الجبوري35324
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قيس يوسف احمد الثويني35325
11الدجيلكلية التربية للبناتاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه باسم هاشم بجاي الطائي35327
35الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور قيس محسن صالح الدوري35328
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24االسحاقيكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنيران سامي علي حسين شايع35329
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند جاسم الطيف جاسم الدراجي35331
5ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد عويد عبدهللا محمد العجيلي35332
24الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي صكبان عبدهللا محمد المكدمي35333
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشروق سعدون حميد جاسم الدوري35334
15تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرواء نوح طه ارزيق المال35335
6بيجيادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخميس خلف عابر سليمان الدليمي35336
14الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود صالح ذياب حسن الفراجي35337
19سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان سهيل حسين علي /35338
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىزهيه عيسى خلف علي الجبوري35339
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرقاهر محمد خلف خاطر اطعيمه35340
5ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد فاضل محمد خضر العجيلي35341
23سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مجيد احمد صالح البازي35342
23تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة شاكر محمود سليمان التكريتي35343
11بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاستبرق سالم مولود ابراهيم التكريتي35344
20الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدالل سعدون حميد جاسم الدوري35345
24الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر عبود مهدي حسين المكدمي35346
8الدورادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي حميد طعمه رشوان الطريمشاوي35347
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى عادل محمد محمود الغريري35349
25الشرقاطاالدارة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجالل جمال عبداللطيف محمد الجبوري35351
7تكريتكلية تربية بناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجه عامر زيدان مخلف االمين35352
11بلدكلية االمام الجامعه إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرشهد رائد عبد الرزاق حسن الحرباوي35354
29االسحاقيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى زياد خلف صالح اطيعمه35356
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسراب فاضل محمد علي العباسي35358
17العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىغيداء خلف علي ناصر الظفيري35360
20الدوراعداديةكاتب  ذكرجالل سعدون حميد جاسم الدوري35361
25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام مؤيد ابراهيم بكر الطائي35362
17العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان هاشم محمد طياوي الجبوري35363
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس خضير عباس الطيف البازي35364
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس عباس فاضل محمد المرسومي35366
17سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي حاتم علي محيميد النيساني35367
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18الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرانمار داود سليم حديد اللهيبي35368
28سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزه اشرف محمود حسن البومهدي35369
15سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىندى حاتم علي مصطاف البازي35372
6االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي احمد مصلح هندي /35373
21الدورالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اياد دهش حميد الدوري35375
30العلماعداديةكاتب  أنثىهند خطاب هجيج عبدهللا الجبوري35376
11بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن مجيد عبدالكريم عبدالرزاق الصالح35378
25الدجيلالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حامد خضير محمد الجبوري35379
24ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىازهار فاضل احمد حسين المزروعي35382
10الدورابتدائيةحرفي  أنثىرغد عبدالكريم حسين علوان الدوري35383
24بيجيالتربيه للعلوم االنسانيهإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكربرهان فضيل ذياب فاضل الحمداني35384
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء عباس سلمان حمزه البياتي35385
13الدوركلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ثامر فيصل مهدي الدوري35386
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عدنان محمد ياسين األيوبي35387
16تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود عبد موالن مطلب العجيلي35388
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس خالد جاسم حمد السامرائي35392
25يثرباالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهدى كريم جاسم محمد الجابري35393
25الدوراعداديةكاتب  أنثىصفا جمال عباس محمد العبيدي35394
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوقار عبداللطيف عباس الطيف البازي35395
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان ضاري صالح محمد النيساني35396
10الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنهى محسن علي احمد الجنابي35397
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكررعد جاسم محمد عمر السالمي35400
26الدوركلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىافراح عبدالكريم حسين علوان الدوري35401
12سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفهد كامل احمد حسن السامرائي35402
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكروجدي عباس لطيف محمود دليمي35403
20العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرسعد جاسم محيميد خلف الجبوري35405
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح فؤاد علي خلف /35406
35الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد عطا عبد اسماعيل العبادي35407
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرنزهان فليح حسن حمود الرفيعي35409
15الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف عباس لطيف جاسم الخزرجي35410
21سامراءكلية العلوم التطبيقيه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى برهان عزاوي مصطفى .35411
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26بلدكلية الفقهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامجد حميد عبد الرضا مهدي العنزي35412
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام عباس لطيف محمود دليمي35413
30سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عدي عبدهللا علوان السامرائي35415
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالستار اسعد جاسم فرحان اطعيمه35416
25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه حامد عبد امين الدوري35417
28سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقية صالح هادي حبيب الحداد35419
4العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح نومان خلف عبدهللا الجبوري35420
20بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد مجيد عبدالكريم عبدالرزاق الصالح35421
30الطوزكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالكريم معروف محمد اسماعيل البياتي35424
30يثرباعداديةكاتب  ذكرطه مهنى عزال ربيع الحشماوي35425
10ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمار عبد الستار مجيد حميد السامرائي35426
6بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى خلف شكوري محمد القيسي35428
7الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايسر هاشم احمد نامس الجبوري35432
20الشرقاطالتربية االساسيةتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركامل سامي طه ياسين الجميلي35433
30تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان سليم ابراهيم موسى /35434
40الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبنين هاشم مطرود محمد السالمي35438
35سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالحميد عبد الكريم نصيف البازي35439
11الضلوعيةالتربيه للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مهدي صالح ابراهيم الدليمي35440
15الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرنده حسين علي حسون الخزرجي35441
25الشرقاطالتربيه للعلوم االنسا نيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد اخليف محمد الجبوري35442
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر محمد نجم عبد السامرائي35443
21الدورالتربية للعلوم الصرفةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس مال هللا ابراهيم مال هللا الدوري35445
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرجاسم جمعه محمد عبدهللا اللهيبي35447
34الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهند نعمان جاسم حسن النيساني35448
5سامراءكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىميقات شاكر محمود حسون اسودي35449
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا ابراهيم احمد نجم السامرائي35450
25الدجيلاالدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف محمد عبود مجيد المكدمي35451
30الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء قاسم محمد فتاح الدراجي35452
11الضلوعيةكليه العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان مهدي صالح ابراهيم الدليمي35454
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعماد محمود خلف جواد الجبوري35455
30تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيالن شمس الدين حسن سعيد البرزنجي35456
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19الدجيلاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرابراهيم خليل عليوي حسين الخزرجي35458
10بلدالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عبود محمد حمد الدراجي35462
15العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن نجم حسين صالح الجبوري35464
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىصالحه عبد حسن خلف الجبوري35466
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح علي حسين الجبوري35467
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد سفيان دحام علي التغلبي35469
17الدجيلكلية تربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحيهان كريم شمس ابراهيم الخزرجي35471
22سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى حماد عطيه طعمه /35473
20الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرسجاد ثامر خضير عباس العامري35474
8الضلوعيةكلية بغداد للعلوم االقتصادية محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرضياء ابراهيم عياش عبدهللا الجبوري35475
10الدجيلتربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف خليل عليوي حسين الخزرجي35476
15الدوراعداديةكاتب  أنثىايناس مال هللا ابراهيم مال هللا الدوري35477
5يثربالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر قحطان جاسم خلف الحبابي35478
10الضلوعيةالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيثار لبيب حمد عياش الجبوري35479
18ديوان المديريةزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهدى ابراهيم فاضل محمد الدوري35482
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسهاد محمد خلف جاسم الدوري35483
20بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريونس حسين علي حميد العزاوي35484
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرقاسم محمود حسين علوان الجبوري35485
13الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فائق محمد كاظم الحياني35486
8الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوري محمد فتاح نريمان الداودي35487
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرمنفي زيدان خلف الفي الشمري35489
21الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىعبير ابراهيم عياش عبدهللا الجبوري35490
19االسحاقيكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ضياء جعفر عبدالرزاق السامرائي35491
16ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون باحث  أنثىوسالء رؤوف جاسم احمد الحسيني35492
12الطوزكلية التربية للعلوم اال نسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم خلف حبيب محمد البياتي35493
17الدجيلالفنون الجميلة فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عبد المطلب جعفر عباس الخفاجي35494
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبدالسالم صباح محمد حميد الداودي35496
17الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد حاتم سرحان ابراهيم الحرباوي35497
20الشرقاطكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف عيسى احمد حسن الجبوري35498
15ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىميسون عدنان محسن قنبر35499
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرصباح نجم حسين صالح الجبوري35500
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23يثربالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكربالل سلمان خلف هريط العزاوي35501
13ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرأحمد خلف محيميد خلف الجبوري35502
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد هللا عبد الرحمن جاسم محمد السامرائي35503
21الشرقاطكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عمر حسن محمد الجبوري35504
20الدجيلكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير محمد سرحان حميد الخربطلي35506
21الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم حسين حمادي الجبوري35509
14يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور متعب صالح جاسم حشماوي35511
32يثربالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عبد العزيز علي عبد العزاوي35512
20الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوصال فائق خطاب مرعي الدوري35514
12تكريتكلية الهندسة /كهرباءاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرطه غسان علي حسين الصميدعي35515
23العلمالتربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهديل صالح مرشود منوخ العبيدي35517
34الدجيلكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسدير صالح عبد االمير مهدي الزبيدي35518
30يثرباالدابإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح مهدي هاشم حسين الحبابي35519
25الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد طه حسين كبسون البياتي35521
31الطوزالتربية الرياضية والبدنيةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعتصم عزيز خالد حميد البياتي35523
23سامراءادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرانس علي حسين جمعة العباسي35525
30الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجيهان سري اسماعيل خضر الدوري35526
22يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفيه خميس قاسم محمد القيسي35527
19الدجيلكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه سعد جاسم عباس الزبيدي35528
15الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىوسر جبار ذياب حمده الجبوري35529
15الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى عماد محمد احمد المشايخي35530
28بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس فالح عباس عبد الصاحب الربيعي35532
25الضلوعيةالعلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرهام عياش جاسم حمود الجواري35533
15الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء ناظم احمد خلف الجبوري35534
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكروليد خالد خلف عبدهللا الجبوري35535
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية ابن رشد جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خلف نهار معيوف الشمري35537
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىمريم حسن خضر ناصر الجبوري35538
16بلد0إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عبد المهدي عبد الرزاق فليفل العبيدي35539
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمنى حسن هادي عطوان الدوري35541
29يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله محمود عبداالمير علي التميمي35543
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم طه حسين كبسون البياتي35544
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17قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدور عبدالسالم قادر جادر البياتي35545
9الدوركلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربكر صديق اسماعيل خضر الدوري35546
10االسحاقياالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزت احمد حسين مغامس اطعيمه35547
16الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام حسين علي حسون الخزرجي35548
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكركريم محمد ذياب عبد المكدمي35550
21الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرمحمد فارس علي احمد الجبوري35551
7الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد معروف محمد اسماعيل البياتي35552
20يثربكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل محمود عبداالمير علي التميمي35554
12الدجيل كلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين احمد ابراهيم حسن السلماني35555
27الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمهند كامل ياسين مظهور الجبوري35556
24تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى نافع اسماعيل ابراهيم البياتي35557
30الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىإيالف طارق محمود عالوي القيسي35559
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىصفا صديق اسماعيل خضر الدوري35560
10قرى آمرليكلية التربية البدنية و علوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عباس هادي عسكر البياتي35564
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف علي هادي عسكر البياتي35565
10الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد عبدهللا خليف حنوش اللهيبي35567
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه محجوب عناز عثمان الجميلي35569
20تكريتكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل مثنى ناجي عبدالباقي الجبوري35571
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرفل حواس خورشيد حسين البياتي35572
23الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عباس جمال مهدي البياتي35573
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد مهدي صالح محمد الجبوري35574
16سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم جمال علي حنش الدراجي35575
16الشرقاطكهرباءدبلومكاتب  ذكرعبدالجليل حسين حسن صالح الجبوري35576
20االسحاقيكليه العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىشهالء سليمان ليلو خلف اطعيمه35577
18قرى آمرليكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عصام جمعه رشيد البياتي35578
17بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرمحمد ميسر حسن جاسم الجنابي35579
11العلمكلية التربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عيسى عناز عثمان الجميلي35580
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عامر عبدهللا مضحي الدوري35581
13قرى آمرليكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه فاضل خليل قرندل البياتي35583
13العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال ثابت نعمان جاسم الشامي35584
21بيجيالتربية فيزياءدكتوراهمدرس ثان  ذكرحسن حماده علي حماده الجبوري35585
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18ديوان المديريةالعلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند عزام انصيف جاسم النمراوي35587
20العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل صالح خلخال شعبان الخفاجي35588
11سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي زيد سلمان طه البوبدري35589
8االسحاقيكليه التربيه للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى صالح جاسم فرحان اطعيمه35590
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي اشرف محمود حسن البو مهدي35591
20قرى آمرليالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رحمان رشيد حمد البياتي35592
8بيجياالدارة واالقتصادإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأيه ميسر حسن جاسم الجنابي35593
30سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرذو الفقار احمد خضير زيدان العيساوي35595
25يثربالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال عادل نصيف جاسم المهداوي35596
32تكريتكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكراحمد نزار اسماعيل عبدهللا الناصري35597
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرضياء صالح جاسم فرحان اطعيمه35599
10قرى آمرليكلية تربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء فاضل خليل قرندل البياتي35602
25تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء احمد عبدالكريم عيسى االيادي35605
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عبد القادر محمد احمد البوشامان35606
20يثربالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عبيد طه عطاهللا الحشماوي35607
12االسحاقيكليه التربيهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح جاسم فرحان اطعيمه35609
17تكريتالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهام ابراهيم مصطفى حمد البياتي35612
20بيجيالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمناهل ابراهيم معجل ابراهيم الجبوري35613
6سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربراء اكرم احمد علوان الدراجي35614
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرفيصل حاكم جمعه خلف البياتي35615
25تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد رحمان رشيد حمد البياتي35617
34الطوزكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء عبد الغفور محمد اسماعيل البياتي35618
21بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجوانه محمد احمد جادهللا الجبوري35627
15الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد صائب صالح سليمان الجبوري35630
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسين محمد ياسين حسين الجبوري35633
25ديوان المديريةعلوم والحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروليد خالد انور عمر النوسة35634
11الشرقاطكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد ناهض ابراهيم عثمان الجبوري35637
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرتهاني ناهض ابراهيم عثمان الجبوري35640
24ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىازهار مزهر حمد احمد الدوري35641
21سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمى ناجي صالح علي السامرائي35643
12بيجيالهندسه هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسيماء عامر غنام عبدهللا الحمداني35644
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12سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر ساجد مخلف حسن البومهدي35646
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرسعد وقاص سهيل نجم السامرائي35653
20الطوزكلية التربية طوز خورماتو فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى اصغر علي تقي حسين الموسوي35655
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحمد جاسم محمد صالح الجميلي35656
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد ياسين ضامن حسن اللهيبي35658
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلمان عدنان محمود مصطفى الدراجي35660
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد خلف رجب شيخ الدليمي35662
28الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىملك هاشم احمد سمين -35667
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرايهم شهاب احمد عالوي البياتي35670
3الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكريوسف صالح دليان حسن35671
5الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مراد عابد جبار االختيارلو35672
5قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرمنير شهاب احمد عالوي البياتي35674
40بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح مهدي عبد جمعه الحرباوي35676
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكربالل عبد بالل حسناوي الحمداني35679
35بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر عالء نعمة طالب الطائي35681
15بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفرح خالد عثمان كاظم حربه35685
2الدجيلثالث متوسطحرفي اول  أنثىلقاء عبد فاضل حسن التميمي35687
25االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسهير حميد خضر صالح /35688
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى اسماعيل خليل عبد الجبوري35689
8قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعادل شكور هزاع حق ويردي البياتي35690
30بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصباح سالم عباس سودي الراشدي35691
22االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر الطيف جاسم محمد المجمعي35692
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرطه عبد الخالق علي محسن اطعيمه35693
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحسين علي ضامن حسن اللهيبي35695
11الدجيلاعداديةكاتب  ذكريحيى علي نايف عطاهللا التميمي35696
25الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهوشمن علي فتاح عزيز الداودي35697
14الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء جاسم عبيد حسين الخزرجي35701
20قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد مجيد وادي زين العابدين الطائي35703
25الشرقاطالعلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكراياد محمد جوير داثان الجبوري35704
26الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي محمد سليمان الجبوري35706
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصهيب ماجد محمد سبع الحمداني35707
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22بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام شاكر جاسم محمد القيسي35708
30االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبدور محمد شهاب احمد /35710
20الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالحسين قنبر مهدي /35712
20سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجويدة أحمد هادي عطوان الدوري35713
23تكريتعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد ياسين المجول القاسمي35714
7الشرقاطالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد جاسم محمد مصلح الجبوري35718
5الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كريم خلف اسماعيل البياتي35719
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر عبدهللا صالح حسن الجبوري35722
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعماد جاسم محمد غثوان الجبوري35723
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكربهاء عبد الرحمن محمود محسن الصحن35724
17بلداعداديةكاتب  ذكراياد خالد محمد خليل الونداوي35725
8بلداعداديةكاتب  ذكرمهنا سعد حسين علي الخزرجي35726
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعد عكله موسى الجبوري35727
20بيجياعداديةكاتب  ذكراوس عيد حمد خليف القيسي35729
32بيجيكلية الزراعية جيولوجيماجستيرمهندس زراعي  أنثىسراب جاسم محمد حوري الجبوري35731
30يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين مذري علي حسين التميمي35733
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشتاق طالب خلف حمود الدليمي35735
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرهمام عيدان محمود محسن الصحن35736
23قرى آمرليكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه فاضل صابر جوكل البياتي35737
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرشعيب خوام مهدي خزعل الرفيعي35738
20الضلوعية كلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميراج بدري شعيب نزال العبيدي35740
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء احسان محسن ابراهيم عنه بكلي35741
18الطوزكلية ادارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرسرمد زوراب رستم كاكل داودي35742
16الشرقاطكلية التربية العلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقيصر محمد احمد علي الجبوري35743
14تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر احمد فهد احمد الناصري35744
33قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب كريم صابر جوكل البياتي35745
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد نعمه محمد جمعه السالمي35746
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرالمقدام عيدان محمود محسن الصحن35747
27الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفدان حسين احمد عبدهللا دزداي35750
30الطوزالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد خلف حماد خلف35751
10بلدكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيثر خلف محمد رميض المزروعي35753
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25العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ناجي حديد خلف الجبوري35754
35الطوزالتربية االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء خضر داود يوسف البياتي35755
21بيجيكلية أصول الدينعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى سحاب علي مطرود الجنابي35756
10بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيفيان سحاب علي مطرود الجنابي35758
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطاهر باسم جدعان رزوقي البوعاصي35759
6بلدكلية السالم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنور الهدى داود خلف مهدي المزروعي35760
12الدجيلالتربية االساسيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جميل نواف ابراهيم الشمري35761
13تكريتكلية علوم الحاسوب والرباضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرزيد زهير لبيب عبد اللطيف الرحيم35762
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا سعيد شده جمعه الناصري35765
26بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال سعيد شده جمعه الناصري35766
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام فاضل محمد جاسم االحبابي35768
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا محمود حمودي علي البياتي35772
25الشرقاطالتربية للعلوم اإلنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عويد جاسم محمد اللهيبي35774
17بيجيعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير فارس ذيبان رجب الناصري35775
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه داود سليمان حميد السكماني35777
25تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جابر عبد صليبي المسعودي35778
25بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسروه خلف محمد شالش الجبوري35779
25العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى رياض إبراهيم جاسم الحرباوي35780
12الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل قاسم كريم محمد البياتي35781
17سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء جاسم صبار حسن الدراجي35783
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانوار تحسين محمد حميد السكماني35784
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرهشام فاضل محمد جاسم االحبابي35787
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام فاضل محمد جاسم االحبابي35790
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد فاضل محمد جاسم االحبابي35793
14ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسجاد مالك ديلي تعيب الجنابي35794
19تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم مزاحم طابور حسن التكريتي35796
20الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىانتظار علي محمد خلف الجبوري35800
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان طه حسين كبسون البياتي35801
21سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ جمال احمد علوان البازي35803
22الدورالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد داود عبدهللا محمد الدوري35806
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرسعد جمعة جهاد سمين البياتي35807
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5تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم ناظر عبد عساف العجيلي35808
17الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربختيار نجاة محمد رشيد الداودي35810
10بلدكلية االمام الجامعه / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىزهراء ستار سرحان طالل الجنابي35812
25الضلوعيةاجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرمقداد خلف محمد جاسم الزبيدي35813
23بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية محمد نزهان نعمان الناصري35814
19سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد يونس خميس علي الحامدي35815
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيف سعدون احمد سليمان الجميلي35820
18الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمريم حسن حقي ولي البياتي35821
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكركامل جليل سلطان جدعان شاروكي35824
25يثربكلية المأمون الجامعه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام عباس حسين مهدي السعدي35825
10االسحاقيحاسوبدبلومكاتب  ذكراحمد مظهلر حسون حبيب اعذي35827
30سامراءكلية التربية / سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى يونس حمادي حسين الكنعاني35828
25يثربكلية التربية- علم النفسارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمثنى عدنان محمد محمود الحشماوي35829
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكروفاء حميد عباس علي شايع35830
27بلدكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاساور جاسم محمد عبد الرسول الوردي35831
20سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى جعفر جاسم محمد العاصي35833
14سامراءاعداديةكاتب  ذكرصالح حسن خضير مصلح البواسود35834
20بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمجيد خالد صالح مجداد القيسي35836
10يثربكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال عباس حسين مهدي السعدي35838
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالخالق كمال محمود شبيب العباسي35840
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيه حسن هادي كريم البياتي35842
10يثربكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء الدين عبدالكريم حسين محمد التميمي35843
22االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين مظهر حسون حبيب تعذي35844
25االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل مخلف فرحان العزاوي35845
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عباس حسن حيدر البياتي35847
14سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عماد عواد محمد العزاوي35848
20الدجيلكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزين العابدين علي مجبل مشتت الخليفه35850
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين علي هدايت سليمان الداودي35851
19سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي خليل ابراهيم مجيد الفتوح35853
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكررافد رمضان محمد عبيد اللهيبي35855
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسام ابراهيم محمد السامرائي35856
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12يثربكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى حسن علي فاضل العبيدي35857
20الشرقاطكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسيف اعناد احمد بردي العبيدي35858
34بيجيكلية التربية االساسية الشرقاطاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرارشد خليل احمد محمد الجبوري35859
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراسماعيل اعبيد احمد محمد المرعي35861
13بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبد محمود عبد المجيد الجبوري35862
19سامراءعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عواد خلف جاسم العباسي35863
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمعزز سعدون احمد سليمان الجميلي35864
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعاد علي عداي طلك اغضيب35865
17الطوزاعداديةكاتب  أنثىدنيا حميد محي الدين امين القيسي35867
22االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء محمود صالح بردي طرفه35868
16سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس معاذ احمد عبدهللا الدلوش35871
15قرى آمرليكليه التربية للعلوم اال نسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكررشيد احمد مجيد وادي الطائي35872
25تكريتحاسوبدبلومكاتب  أنثىحنان بدري سلمان حمادي البدراني35873
26العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي عبداللطيف جاسم محمد العزاوي35874
20الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره سليم ابراهيم موسى -35875
16الدوركلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم اسماعيل مطلق حسين -35876
25الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىأيالف زياد خلف سلمان الجبوري35878
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس عجمي حسين حسن المجمعي35879
30بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء عبدهللا عزاوي احمد العزاوي35882
25يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرموفق حامد علي محمد الزبيدي35884
30االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكربدر علي عبد انصيف اعذيه35885
20الضلوعيةالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ناظم كامل حمود السامرائي35886
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرخطاب احمد ندا حمادي الجنابي35887
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد محمد حسون عباس القريشي35890
25بلدكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا نصيف جاسم محمد الخفاجي35891
7بلدكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء باسم نجم عبد االمير الربيعي35893
14ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر هذال حاتم علوان المكدمي35894
20بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرانمار فرحان نايل عنيزي الدليمي35895
21الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم سالم محمد عبدهللا الحمداني35896
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمار محمد حديس جاسم الجميلي35897
15بيجيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عائد احمد علي القيسي35899
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23الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد احمد محمد الصباحي35900
21سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا عيسى حمد حسن النيساني35901
13االسحاقيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء محمود فرحان عبدهللا المجمعي35902
17بيجيالتربية االساسيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر خلف علي حبيب العزاوي35903
21الضلوعيةاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاروق غازي خلف حسين العزاوي35904
16الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام عبدهللا ابراهيم حسين الجبوري35906
25الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد موفق حسن حمادي الناصري35907
25سامراءالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا عبد السالم سحاب حميد التكريتي35908
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىمنال خلف حسن عباس الجبوري35909
17سامراءالكلية التقنية الهندسية حاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمصطفى رفل فريد طيوب العلوى35913
14بلدكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور الهدى عبد الصاحب علي خليل ونس35916
20تكريتكلية ادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق جفال خلف حسين العزواي35918
21الشرقاطالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالقادر علي حسن احمد الجميلي35920
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمهى محمد احمد موسى الجبوري35922
15الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد عادل معيدي سبع المكدمي35923
32الضلوعيةاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا عباس مجيد وهيب الرفاعي35925
35بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا صالح مجيد صالح البدراني35926
25االسحاقي0إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركنعان ابراهيم سنيد عليوي اطعيمه35927
25العلمكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام شعبان خلف محيميد الجبوري35928
37يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل حسين رشيد حميد الحشماوي35929
15الطوزكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى اسماعيل حميد حسن البياتي35931
20الضلوعيةكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر جابر شعبان رجب العزاوي35932
4قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرخورشيد احمد مجيد وادي الطائي35934
35بيجيادارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشيماء علفي حسين يعقوب البياتي35935
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسه الر هشام حميد رشيد -35936
8بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس محمد نزهان نعمان الناصري35938
8بلدكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء عامر فليح حسن العباسي35940
10ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرغسان خليل محمد جبارة الجبوري35941
21تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه رؤوف داود سلمان الداودي35942
10ديوان المديريةكلية االدراة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزياد عدنان نوفان حسين العبيدي35944
26االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف عامر عبد صالح شايع35945
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11بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة جاسم محمد عزيز ذو الفقار35946
7الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند مصطفى محمد جاسم الدوري35947
30الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساهر امين جاسم محمد الجبوري35948
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعرفات موسى درب حماده الجبوري35949
26يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء خميس حسن جاسم الجنابي35950
18الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزاهر سالم عمر مصلح الجبوري35952
17الشرقاطكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفيصل ابراهيم بيج موسى الجبوري35953
25الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد عبيد داود الجميلي35955
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي فليح سالم ظاهر البوعلي35956
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانيا ابراهيم خليل محمد الجبوري35957
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا حسن خلف خضر الجبوري35958
30سامراءكلية التربية /سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد اسعد مهدي صالح الدراجي35959
24الضلوعيةالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان حمد صالح حمادي الجبوري35960
5يثرببدون شهادةحارس ثاني  ذكرقتيبة حسن عزيز حميد السعدي35963
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان ابراهيم سعيد خلف الجبوري35964
24سامراءالتربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا مهدي محمد عران النيساني35969
21الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكررعد عبدالحي ابراهيم خلف الجبوري35970
15الدورالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىهند نوري احمد حسن الدوري35971
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحالم محمود جادهللا صالح السبعاوي35972
15قرى آمرليكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي هزاع صالح الباتي35973
27بيجيكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنيات ابراهيم محمد ناصر الجنابي35974
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد محمد شكور علي محمد35975
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصباح علي عبود علي الجبوري35977
10الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجالل رياض نايف علي الجبوري35978
28بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عامر سعد عباس الخفاجي35979
13الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبود سالم محمد خلف الجبوري35981
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد محمد حميد حسن البياتي35982
4العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرابراهيم حميد ابراهيم عيسى الجبوري35983
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىاميره احمد ياسين صالح الجبوري35984
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرصدام مهدي صالح محمد الجبوري35985
25تكريتكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب اسامة طه ياسين الدوري35986
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2الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىفلایر رياض نايف علي الجبوري35987
20الدور كلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى رحيم حسان محمود العزاوي35988
20العلماخرىدبلومكاتب  ذكرانمار محمد خلف جمعه الجبوري35989
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرماجد محمد عباس متعب الحيالي35992
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان اسماعيل حميد حسن البياتي35993
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم سعيد عزيز علوان الناصري35994
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالرزاق عبداللطيف عبليش عبيد العكيدي35995
20بيجيكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء خلف عايد احمد الدليمي35996
11تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر محمد احمد حسين الدوري35999
10سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاغادير سعيد محمود الطيف النيساني36000
17يثرباعداديةكاتب  ذكرفؤاد طارق احمد عطية الخزرجي36001
17الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجيالن ثاير جليل حميد العزاوي36004
15قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عباس جمعة منصور الطائي36006
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرماجد حسن محمد جويد الجميلي36007
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكررضا مشعل مصطفى علي الجواري36009
10بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد فتاح متعب نايف الجنابي36010
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي وسمي سليمان مخلف الجبوري36011
33الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى جميل ابراهيم حسن البياتي36013
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعزالدين نعمه خلف احمد الجبوري36014
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرغسان دخيل مهدي صالح الدراجي36016
12ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىرانيه صابر صالح نجم الجيشي36019
17بيجياعداديةكاتب  أنثىمها مسير احمد مسير الجبوري36020
21بلدكلية العلوم فيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكركمال محمود علي عباس الدراجي36021
19سامراءكلية الرافدين الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىأية موفق حسن صالح السامرائي36022
13الدوركلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضر اياد جمعه خضر الدوري36023
13الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس محمد محمود عسكر قره كله36024
20تكريتجامعة تكريتهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىريم بهجت عبد القادر محمد الدوري36027
25سامراءكلية التربية-سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحازم محمد صالح مهدي السامرائي36028
9تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىربى أياد رمضان محمد الطائي36029
8الدورتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه نوري جاسم خضر الدوري36030
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسر غازي عبدالكريم بنيان الجبوري36031
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19بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند سمير جاسم ارميض القيسي36033
29بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانفال سعد نامس طالل الجبوري36035
20بيجياعداديةكاتب  أنثىريام يوسف خلف حسين الجبوري36036
22بلدكلية التربية للعلوم اإلنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه حسين محمد أحمد المشهداني36038
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىضحيه مشعل مصطفى علي الجواري36039
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصفوك صفوك روكان جدوع الجبوري36040
11ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراكثم عبيد خلف عوض الجبوري36041
20تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الماني عناد منور البو صقر36042
10الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل مجيد ناصر حميد الحمداني36043
4سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرحاتم عدي حاتم شلتاغ البازي36044
5االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرسول فيصل حسن حمود الرفيعي36045
8الدوراالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد منذر يونس فاضل السامرائي36047
21تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال جمال مخلف حسن العجيلي36048
10تكريتكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب محمد حسين عبدهللا الجبوري36049
17الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهوازن عيسى رزوقي ابراهيم الدوري36050
10يثربالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم وجدي سعدون عباس االحبابي36051
22سامراءكلية التربية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العزيز حميد جاسم محمد السامرائي36052
25الدجيلاالدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عراك محمد فرحان المكدمي36053
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىجنان مطر زيدان خلف البومهدي36054
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء الدين احمد كامل احمد /36056
15بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم نجم عجاج خلف الجنابي36057
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكررزاق حمدان مطلب فشو العجيلي36061
15بيجياعداديةكاتب  ذكرحسن رجب جدوع حماد الجبوري36062
19الطوزالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرولي صبحي حسين علي شناو36063
30تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء انمار محمود خليل الحبوس36064
5بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد حسين علي جاسم الخزرجي36067
15بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرمصطفى شهاب احمد مصطفى االحمد36069
35تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام جاسم ياسين خضير السالمي36071
14الدوركلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء غازي حميد موسى الدوري36073
30ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاالء موفق كامل محمود الحديثي36074
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء الدين عبد عجيل علي الجبوري36075
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20الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب حسن صليخ جبر المالكي36076
20بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبسمه محمد نوفان هزاع التكريتي36077
15سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه خضير عباس الطيف البازي36079
13الدجيلكلية االاداب علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمرتضى عبد سلمان مرهون الدجيلي36083
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل عبدالقادر محمود عبدهللا الدوري36085
25ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعبير كفاح سامي شوقي الدوري36086
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي شهاب وهاب محمود الكردي36088
20تكريتالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر سكران مجيد عالوي36089
6بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر شهاب احمد مصطفى االحمد36092
14سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه حميد نجم عبد البو اسود36094
17بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق زياد احمد اسماعيل القيسي36095
29قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى عبد الحسين محمد احل البياتي36097
13الطوزالتربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه هادي خورشيد حسين البياتي36099
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىايناس فارس محمود ساهي البازي36100
12بلدعلوم الحياهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكوثر خالد علي حسين \36101
35بيجياعداديةكاتب  ذكرمراد يوسف خلف حسين الجبوري36102
15تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء حكم توفيق مخلف التكريتي36103
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود غسان خلف عبد الحديثي36104
30سامراءكلية االمام االعظم الجامعة / سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف ناصر أحمد حسن الدراجي36105
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامامه منذر كمال عبداللطيف الطائي36110
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سمير حسن محمد البياتي36112
20ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىضحى طه مطر علي الدوري36114
8بلدعلوم كيمياءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم صالح علي حسين \36116
19سامراءجامعة سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهلة شهاب وهاب محمود الكردي36117
20تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد خلف حميد خلف القيسي36118
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحمدان عبدالكريم داود سليم البياتي36120
25تكريتتربية اساسية /قسم تاريختاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مضفر احمد سليمان التكريتي36121
11تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم سمير عايد عمر العبيدي36122
24يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان مبدر ناجي ياسين العزاوي36123
14بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكروائل خالد احمد خرشيد الفراجي36124
10ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراثير غسان خلف عبد الحديثي36125
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12الدجيلالتربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهجران نوري سلمان راجح الخزرجي36126
22تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفائزه صالح علي ابراهيم الفراجي36127
22الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه عدنان يونس عبيد العكيدي36128
27تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد خورشيد احمد سليمان التكريتي36129
20الدوراعداديةكاتب  أنثىتغريد شاكر محمود شهاب الدوري36131
13يثربكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي صباح حبيب مطلك التميمي36135
40بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرقية طارق محمد جواد عبد علي الحدادي36136
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتصار نصيف جاسم محيميد الويسي36138
15سامراءكلية التربية للعوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نبيل محمد ابراهيم الدوري36140
20الشرقاطكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحربي جمعة خلف مساعد اللهيبي36142
23بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي رزاق محمد حسن العبادي36143
12ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىايمان حسين علي حنظل الحمداني36145
5االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي خليل علي رشيد الصايح36146
30الشرقاطكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفؤاد ابراهيم محمد حمد الجبوري36150
19سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمود لفته علي حسين العباسي36151
20سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء احمد خلف سليمان السامرائي36153
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرقيس شهاب احمد جارهللا الجميلي36154
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسرمد خالد عبد خلف اطعيمه36157
12بيجيكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىلباب صالح ارشد مهدي العزاوي36159
6ديوان المديريةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد مبدر ناجي ياسين العزاوي36160
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء جابر حمود عبود الكراعي36161
11يثربالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد قدوري اسماعيل ابراهيم الدوري36162
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه سمير حسين علي الحساني36164
12بلداالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتقى خالد علي حسين \36167
20الشرقاطادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح محمد خلف جمعة الجبوري36169
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنور ليث حسين جاسم الخزرجي36173
20الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء نوري صالح نايف البياتي36175
26العلمعلوم الحاسباتحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرمخلد عيسى خضر درويش الجبوري36176
30العلمالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء محمد ذاكر خليل النعيمي36177
15الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرخلف عطيه صالح سليمان الجواري36179
6يثربالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم كريم خليل ابراهيم الدوري36182
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25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرطلعت احمد عسكر محمد الجبوري36183
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء نجم عبدهللا عبد الجبوري36185
8الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد عبد السالم محمد رحيم الداودي36186
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىايناس عالء الدين حسين اسماعيل البياتي36187
25سامراءكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهاد يونس جاسم سلمان السامرائي36188
19الدوراالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ادريس نامس دحام الدوري36189
22تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرروكان دحام زبن حسن العبيدي36190
21بيجيالتربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالسالم شاهر خلف علي الجبوري36193
11الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان محمد رزوق فتحي الجبوري36194
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالوهاب عراك اسماعيل ابراهيم الدليمي36195
24الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروسام الدين عبد الخالق محمود يوسف البياتي36196
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جابر حمود عبود الكراعي36197
23قرى آمرليكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس نورالدين ظاهر احمد البياتي36201
22يثربكلية التربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبة فالح حسن سعدي الخزرجي36203
30يثربكلية التربية االساسية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان كامل حسين علي التميمي36204
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعتز جاسم محمد غفور البياتي36205
8الدوراعداديةكاتب  ذكربهاء الدين علي كريم محمود الدوري36206
18الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق سبهان محمد عباس الجبوري36207
1الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمناف طالب كردي احمد الجبوري36208
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىمراحب سلطان عبدهللا احمد اللهيبي36209
25سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اياد عبدالرزاق احمد البلخي36211
35الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىبريهان مهنه حميد عبد العزاوي36213
15تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروه موفق حسين خلف الزهاوي36214
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرقصي رشيد محمد حيدر االختيارلي36216
17الدجيلالتربه للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه طه حسين علي الجميلي36217
19الدجيلاعداديةكاتب  أنثىغفران عماد عبد المجيد عبد الحسين الزبيدي36218
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاميره زهير بحر رحيم العنزي36219
24الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعد جاسم عباس الزبيدي36220
19الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى هارون رشيد بهلول الجبوري36221
25بيجياعداديةكاتب  ذكرسفيان مزهر مصطفى محمد السالمي36222
20بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضاتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرفارس عبدهللا خلف نجرس الجبوري36223
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25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخطاب سلطان عبدهللا احمد اللهيبي36224
15الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان طارق ناصر حمد الجبوري36225
10بيجيالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء فضيل ذياب فاضل الحمداني36228
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرغازي ابراهيم عباس عبدالوهاب الجبوري36230
21الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنين عادل عبدالرحمن حسين العاشور36232
10بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعرفان خميس ركاض كردي الجنابي36233
30يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرأعبيد حسين اسعد سبتي التميمي36234
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعناد عطيه حسين احمد الجبوري36235
35سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىساره اياد عبدالرزاق احمد البلخي36236
18الضلوعيةكلية التراث الجامعة محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد راشد نصيف جاسم الجبوري36240
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىبثينة علوان خلف غنام الجبوري36242
7ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر نوفل محمدعلي حمدان الجبوري36245
20الشرقاطكليه التربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن حسن خلف سليمان الجبوري36246
29يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة صباح حسن سعدي الخزرجي36247
10يثربكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فائق ابراهيم علي الحبابي36248
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء يلماز خليل فليح البياتي36249
14الدورالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرناظم احمد صالح احمد الدوري36250
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراركان جاسم عساف خليفه اللهيبي36252
25بيجيالتربيه للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند فضيل ذياب فاضل الحمداني36253
16تكريتكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاباء خالد ابراهيم بندر النعيمي36254
25الطوزكلية العلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساكار خالد حسين حمه سور علي36255
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى فارس محمد حمدي الزبيدي36256
10الدورالمأمونجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة عامر غازي شاكر الدوري36257
24بيجيكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرخلف صالح شيخ حسين الجبوري36258
26بيجيالهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكراسماعيل غانم عماش صلهوم الصلهوم36259
25بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد السالم رجب عبد عبطان الجبوري36260
18تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمجاهد منذر نعمان عبدهللا الدهمشي36261
18بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق محمود جاسم محمد الرفيعي36263
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود نجم عبدهللا البياتي36266
14بيجيكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأشواق منتصر جاسم محمد البياتي36267
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين حمه رش مهدي نجارلو36268
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30الدجيلكلية تربيه بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء غانم رجا عطيه الخزرجي36270
20يثربالتربية االساسيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريم عبد الجبار كريم عبد هللا الشمري36271
17الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر حسام رافت صبيح البدري36273
12الدور كلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد رياض طه علي العباسي36274
15بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالستار مضحي اهلية جاسم الجبوري36275
25تكريتكلية تربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل حسن كاظم عباس االسودي36276
12قرى آمرليكلية القانون والعلوم السياسيةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعدنان خميس منصور حسين الطائي36277
21العلمكلية العلوم التربويةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرمثنى هالل شبيب جعاطه الجبوري36278
20الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء حاتم مهدي محمد الربيعي36280
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعامر حسام رافت صبيح البدري36281
40بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنوار ابراهيم عبدالعزيز عبدالحليم العبدهللا36282
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىالهام صبري محمود شهاب -36283
14ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمود عامر احمد خطاب الزبيدي36286
18تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة فارس عبد المجيد شاكر الطائي36288
11تكريتالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فارس عبد المجيد شاكر الطائي36289
30ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالفتاح حسن رمضان حسين الجميلي36290
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمعصومه محمد نقي حسين -36291
9الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرحقي اسماعيل خليل حمد البدري36292
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصفوان ابراهيم حمد جادهللا اللهيبي36293
18العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسعد صحو كليب صالح الطائي36296
25تكريتعلوم حاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرغزوان عبد الرحمن الطيف خضير التكريتي36297
20قرى آمرليإسالميةدبلومكاتب  أنثىنهى عبدالهادي محمد علي البياتي36298
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جاسم علي حسين البياتي36301
25الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىرسل محمد احمد طلمس الفراجي36302
25بيجيالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأنمار عباس أبراهيم عبد الطائي36303
20بيجيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء رجب عبد عبطان الجبوري36304
12الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسامان عزيز شكور جاسم الداودي36306
12الطوزكليه  هندسه  ميكانيكيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد مصطفى كريم اسماعيل شيخان36309
30العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد عبدهللا عبيد محمد الجبوري36311
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخلف عطيه عكله سالمه الجبوري36312
20الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررزكار رشيد احمد برغش الداودي36314
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25يثرباعداديةكاتب  أنثىندى نايف قدوري حبيب العباسي36318
24تكريتكلية التربية  البدنية علوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي فارس صالح محمود الحديثي36319
35الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد ابراهيم حميد حسن البياتي36322
15العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور غازي محمود عبيد الجبوري36324
16ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعبدالخالق خلف عبدهللا جمعه السالمي36327
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرباسم محمد ابراهيم رحيم العزي36328
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحيدر عباس مصطفى فاضل البياتي36331
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين برهان ابراهيم حسين العبيدي36333
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىولدان جعفر حسين علي الحسيني36336
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي ندا جبر القيسي36340
25بيجياالداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين شاكر محمود محمد الجنابي36342
7الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربريسم خميس جدوع علي الحشماوي36343
24يثربكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرماهر مساعد عبيد حميد العزاوي36344
28تكريتكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعبدالقادر شاكر محمود فيصل التكريتي36348
15الطوزكلبة التربية/ طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد محمود كريم ادهم البياتي36351
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعماد جسام محمد فارس الملحمي36352
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروضاح كوان عباس احمد العزاوي36355
25الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلؤي هاشم شكور محمود الطائي36356
12يثربالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمظفر حسين رشيد حميد الحشماوي36358
23يثربكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكررائد احمد حسين حسن الحشماوي36361
21تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف حميد محمود علي النيساني36363
15سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى حميد محمود خلف /36364
23الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر ابراهيم عبداللطيف حسين الجبوري36365
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراكرم خميس حماد حايف المجمعي36366
18بيجيكلية التربية علوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمية هادي نامس نصيف الحديثي36367
10الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشتي كمال حسين جبار الداودي36368
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي سليمان علي سالم الجبوري36369
15الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه حسن حمودي جواد الخزرجي36370
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسهام ياس خضر عبدهللا الدليمي36372
25يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد حسين حسن الحشماوي36373
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالرحمن حسين ياسين حسين الجبوري36374
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20الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد شكور محمود يوسف الطائي36375
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىريمه احمد سليمان ولي -36376
25بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير ابراهيم طه مضمر الحشماوي36377
15الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد عيدان جليل محمود البياتي36378
27االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه شاكر علي ويس اغضيب36382
14الطوزالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاهين نجم عبدهللا حسن البياتي36384
30سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزام حماد قدوري حبيب العباسي36385
18الشرقاطالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهائل علي احمد حسين اللهيبي36387
15بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر جميل ابراهيم عبد الطائي36388
15الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفاء ضياء الدين حسين علي الخفاجي36390
31الشرقاطالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي مطلك عيسى جاسم الجبوري36391
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمضفر احمد سلمان عبود المخلبي36392
20يثربكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمناف احمد حسين حسن الحشماوي36393
15الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر جميل ربيع خلف الشمري36395
6الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه ادريس خلف سلمان الجبوري36396
15الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروائل علي احمد حسين اللهيبي36397
15قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرعبدالمنعم مخلص شكور محمود البياتي36398
15الشرقاطالتربية االساسيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعطية ابراهيم عمر محمد اللهيبي36399
30الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء سلطان علي خضر الجبوري36400
11الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى اسماعيل مراد عطيه الجبوري36402
10الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد شمس الدين جميل عمران المشايخي36403
19الدوراالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال زاحم عواد سهيل الدوري36404
1الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرانمار دحام علي حمود الجبوري36406
16الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميسر خلف عبيد عيسى الجبوري36409
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين عزيز صالح -36410
13العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره باسم احمد عبيد الجبوري36414
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد محمود فاضل مدهاس اللهيبي36415
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله هادي حسن صالح البياتي36417
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد علي سالم خضير اللهيبي36418
15يثربابتدائيةحرفي  ذكرمروان علي حسون رزوق العزاوي36419
19الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمنى غازي علي جاسم الجبوري36420
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13سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىمروج معروف صبري حبيب العباسي36421
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكريوسف احمد رضا عبدالرحمن الداودي36422
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر فيصل لطيف عزيز الخزرجي36424
11الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيد خلف عبيد عيسى الجبوري36425
22العلماعداديةكاتب  أنثىرحاب حاتم صعب خلف العبيدي36428
25الضلوعيةكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جاسم محمد فارس الخزرجي36429
20الدوركلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى زاحم عواد سهيل الدوري36430
6الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل عبدالرزاق جاسم احمد الحسيني36433
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسنگر عمر علي حسن شيخاني36434
35سامراءكلية التربية سامراءاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عبدالرزاق مهدي صالح العباسي36436
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد علي محمد علي الجبوري36439
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ضاري فؤاد رشاد الدوري36440
28يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء عبدالهادي حسين هادي العباسي36442
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمود جاسم عماره العباسي36443
28الطوزاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىدنيز بيات حسين حيدر .36444
22بيجياعداديةكاتب  ذكرغيث كريم خلف علي الصكراوي36446
2الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزه محمد حسين علي الخزرجي36447
14الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمثنى خميس فهمي جسام الشمري36448
25سامراءاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان محمد علي فرحان السامرائي36449
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىليلى علي حسن صالح شيخان36450
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرهيثم عبدالسالم رضا مطر الجميلي36452
23الدوركلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسين صباح فيحان محمود الدوري36453
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركامل خليل اعشوي وهاب الجبوري36455
35الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسلوى محمد سمين عزيز الداودي36456
20قرى آمرليكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء هادي فهد اسماعيل البياتي36458
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرؤيا سمير حسين ولي البياتي36461
35الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها هاشم حسن احمد كوره موسى36462
12ديوان المديريةكلية الزراعه بستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكريوسف بدر ابراهيم هودان السامرائي36463
27الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى فليح حسن كريم الجواري36464
20الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچرو ناصح فاتح سمين -36465
3تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربارع ضاري فؤاد رشاد الدوري36466
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23الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىفاطمه حميد غثوان حمد العبيدي36467
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان سعدون سليم محمد المشهداني36468
15العلمالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفهد حامد مهدي شكران الجبوري36470
10ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرهذال حاتم محمد شهاب الخزرجي36471
12الطوزكلية التربية لعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعنود كريم جاسم محمد البياتي36472
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل علي شاكر محمود البومهيدي36474
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنشوه خالد محمد علي /36475
25يثربكلية التربية - ابن رشد جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود مزهر حمود حسن العزاوي36476
20بلداعداديةكاتب  ذكرقتيبة رعد نايف ابراهيم الرفيعي36477
28الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان عبدهللا محي ياسين الجبوري36479
18الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جاسم احمد ابراهيم الشمري36480
15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىابتسام عاصي خزعل مسيب البياتي36481
20بلدكلية االمام الجامعه / بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حسون فرج عباس العبيدي36482
40يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالكريم فرحان ابراهيم علي الحشماوي36483
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمود حسين خلف عبد النبي36485
26الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيدار راضي احمد داثان الجبوري36486
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرهشام عايد سليمان عبدهللا الجبوري36488
19العلمكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ياسين عليوي مطلك الجبوري36489
5بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جمال الدين محمود عيسى التغلبي36490
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمصطفى ثاير حسان محمود الخزرجي36491
11بلداعداديةكاتب  أنثىرفل مهاوش عبد محمد الفراجي36493
10العلمالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل طلب فارس احمد القيسي36494
6الدوركلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرابعه عبدالرزاق جاسم احمد الحسيني36496
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى غالب ندا يوسف .36499
29سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام عبدالقادر حميد رزوقي الدوري36500
15الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلف جواد خضير مدي الدليمي36502
21سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد طعمه خلف مطر البدري36503
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد سالم محمد علي الجميلي36504
31الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم عبدهللا محمد الجبوري36505
11يثربكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر علي حسين علي الحشماوي36507
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحمزة دحام عبد حميد العجيلي36509
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10الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير وسمي هذال حمد الخزرجي36510
28الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن احمد عبد محمد الجبوري36511
35الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمنعم ابراهيم محمد عويد الجبوري36512
10الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف حكمت كريم حسين المكدمي36513
17يثربالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرديان طارق حميد مهدي المزروعي36514
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىرغد ياسين بكر نجم العيطو36515
14سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميديا نعمت درويش كريم االركوازي36518
21الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرزهير علي لطيف جاسم الخزرجي36519
8الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىرانيه حسين خلف حسين الجبوري36520
15الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحوراء فاضل عباس شهاب المرسومي36521
20يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر حميد مهدي صالح األحبابي36522
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمعد اسعد سلمان ربيع .36524
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنشوان مجيد صباح حمود الجبوري36526
10الشرقاطالتربيه االساسيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم عمر محمد اللهيبي36530
26الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد صالح محمود احمد الجبوري36532
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىكطنه علي احمد حسن الجبوري36534
20الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرزان حسين علي جاسم الخزرجي36535
25سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين علي هادي مهدي المخلبي36536
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصاله محمد مرشد شكور /36537
14الدوركلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاالء زكريا سلمان عبد الدوري36539
22الضلوعيةكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جواد خضير مدي الدليمي36540
25الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحبيب فالح عبدالكريم مطلك الدوري36541
8العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى صالح حمد علو العبيدي36542
25الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد عبدالقادر حسن علي التكريتي36543
11الطوزكلية اصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي كاظم علي بيرقدار36544
10العلمكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا اياد صالح محمد الجبوري36545
24تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرحمزة ياسر أحنف محي الدين الناصري36546
15الدوراعداديةكاتب  ذكراحمد حسن علي حساني الدوري36547
22العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىقبس حسام محمود عبيد الجبوري36548
19الضلوعيةكلية االمام الجامعة - بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرماهر حسن علي جاسم الخزرجي36549
33الضلوعيةكلية اإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام خليل ابراهيم حسين الخزرجي36550
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25االسحاقياعداديةكاتب  ذكروليد خالد ساهي حسن المجمعي36552
8الدراسة التركمانيةكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرال نهاد كريم جعفر البياتي36554
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عطية وردي شفلح الجبوري36556
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد أبراهيم حمد بكر القيسي36557
35الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا يحيى عبدالكريم مطلك الدوري36558
33سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود صالح هدو الدراجي36559
21الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عبدهللا عبد محمد الجبوري36560
25الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاخالص مهدي صالح محمود العاشور36561
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلؤي زيدان خلف ياسين الجبوري36562
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعامر عبد الهادي لطيف سالمه الجبوري36564
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء جواد خضير مدي الدليمي36569
22الدور كلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء زكريا سلمان عبد الدوري36570
16الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرهشام صباح فيحان محمود الدوري36571
13االسحاقياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنى حسن علي حمد اطعيمه36572
20الدجيلكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه جواد لهود خضير الدراجي36573
16تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىهند خالد كليب عوين الكراعي36574
25الدوركلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ضياء ايوب حماد الدوري36575
30العلماعداديةكاتب  ذكرعبدهللا نجم حسين صالح الجبوري36577
16بلدكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد عبد هللا احمد -36578
17الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه محمد عبيد داود الجميلي36583
21الشرقاطكلية التربية االساسية الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جاسم مجيد خضر الجبوري36584
30ديوان المديريةكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكربكر رشيد عبدهللا ابراهيم الناصري36585
10الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد رحيل وردان جراح زبيدي36588
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى علي ابراهيم صالح القيسي36591
6الدوركلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف صباح فيحان محمود الدوري36592
10الشرقاطكلية االدارة والقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرماهر حسين حسن سالمه الجبوري36593
25الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكردهام خضبر عباس صالح الخزرجي36594
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكراحمد شهاب احمد مصلح البوحمود36595
12الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد جوير داثان الجبوري36596
10تكريتكلية تربية بناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عالء احمد اسماعيل النعيمي36597
9الدوراعداديةكاتب  أنثىنورس ضياء ايوب حماد الدوري36599
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15سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد احمد عبدهللا عليوي العباسي36600
10الشرقاط كلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق عيسى سلطان جادهللا الجبوري36602
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراصدام بسام ابراهيم رحيم التكريتي36603
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسلمان حسين جابر تمر الجميلي36604
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر شهاب احمد عبود النعيمي36605
13الضلوعيةالتربيه البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر ابراهيم عبدهللا عبد الجبوري36606
8سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرلؤي يوسف شكر محمود .36607
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه نوري عباس توفيق -36609
25الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده عبدالقادر حسن علي التكريتي36610
25االسحاقيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عوف جمعة خلف اطعيمة36612
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىخديجه عيسى دهش حميد الدوري36613
14الدورتربية بدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم خليل ابراهيم احمد الدوري36614
16تكريتالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عقيل حسين عبدهللا الشاطي36618
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء برع احمد مال العزاوي36619
24سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قاسم جمعه مهدي السامرائي36622
15بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهيفاء احمد حجاب عالوي الجنابي36623
15ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد ثاير علوان محمد الفراجي36624
18تكريتكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد خالد مزهر شالل الدليمي36625
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحمد نوري خلف حمد السامرائي36627
10يثربالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام عراك محمد حسن االحبابي36629
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرثامر بارزان قدوري محمد /36630
23الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد محمد عبدهللا دليمي الجبوري36631
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرناطق محمود عبدهللا حمود العيساوي36634
18ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد حسين جسام مخلف الخزرجي36635
15الدراسة التركمانيةالتربية للعلوم االنسانية لغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب قنبر شهباز حسن اماملي36637
23بلدالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات علي حسن محمد وزني36638
15سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه قصيد عطا ياسين بدراوي36639
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرامل سالم علي جويد الجميلي36640
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرخالد حميد احمد كاظم الخزرجي36641
16الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل شهاب احمد زهو الدوري36642
23الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار صالح مطر حمد الجبوري36643



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

10الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرالوند صادق خورشيد رستم الداودي36644
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرغيث خالد قادر حسين -36645
30بيجيكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنى جمعه حماد مطر المفرجي36646
16الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير خليل ابراهيم احمد الدوري36647
20سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزت غني حسن احمد البوعباد36648
8العلمالتربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا محمد صالح حمد الجبوري36653
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة مظهر حسن خليل البياتي36654
27سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد يونس احمد ابراهيم العباسي36656
17قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمعه عباس خضر اسماعيل الطائي36657
25الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم محمد عبدهللا دليمي الجبوري36662
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان سعد مهدي حسن الخزرجي36666
35بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوالف صابر مصطفى امين الجبوري36667
18تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سالم نعمان فرحان الشيشاوي36670
10سامراءبدون شهادةحرفي  ذكرعمار صبار محمود مهدي الدوري36672
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروسام ثاير علوان محمد الفراجي36673
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراباذر خلف يوسف عمر الجبوري36675
25الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسنين قحطان مصطفى اسماعيل السماعيل36676
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىالهام جعفر صادق محمود /36678
13االسحاقيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى عاجل محمد حاوي شايع36679
10بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صبار حسين علي االحبابي36680
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعامر عبدهللا حجي كنش اللهيبي36681
20قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عبدالرزاق عبدهللا طلب الخفاجي36684
10بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد خلف يوسف عمر الجبوي36685
16الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالودود قاسم جداع حسن البياتي36687
30سامراءاإلمام األعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدالنبي مجيد حسن العاصي36688
23تكريتكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خليل ابراهيم نجم الناصري36689
30ديوان المديريةكلية ادارة االعمال إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف ناظم ابراهيم يوسف العبيدي36692
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان ناجي شاكر محمود البومهدي36693
18الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم حسين جاسم حسين الجبوري36696
13الضلوعيةالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال لطيف كنوش حمد الجبوري36697
5الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل رشيد ابراهيم خلف -36698



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خلف جاسم خلف الجبوري36699
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىفرح باسل عمر صالح الشلهم36700
13الطوزاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين اسعد ترك البياتي36701
6بلداالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوح عادل احمد نصيف الخزرجي36703
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى غانم سالم عباس الجبوري36704
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق زعيان لطيف جاسم الخزرجي36705
22ديوان المديريةكلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرسرمد احمد عذاب علي العجيلي36707
29الطوزكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرانور جمال حسين قنبر البياتي36708
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىسندس جنعان خلف عبدهللا البياتي36709
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام حسين محمد اسماعيل البياتي36710
24االسحاقيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكفاح كريم عداي طلك اغضيب36711
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرحكم مروان فيصل محمود ال عمر36712
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر عبدالسالم خليل اسماعيل العنزي36714
18الطوزالتربيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر حسين اسعد ترك البياتي36718
40سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىانسام احمد فاضل محمد السامرائي36719
12بلدالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرظاهر مظهر احمد نصيف الخزرجي36720
28سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره خلف حسن صالح الدراجي36722
24ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسين طه ياسين صالح الجبوري36723
11الطوزاصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس حسين اسعد ترك البياتي36725
12بيجيالتربيه للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عامر غنام عبدهللا الحمداني36726
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشير عبدالستار عواد حمد البومهدي36727
10بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجهينه طه عبد خليفه الداودي36729
15الطوزكلية ادارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىفاطمة منيب خالد مصطفى البياتي36732
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالقادر عامر خليل اسماعيل العنزي36733
11الطوزاعداديةكاتب  أنثىاخالص حسين اسعد ترك البياتي36734
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىسهله عمران حمدان سليمان الونداوي36739
30الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكررياض احمد عطية دهش السبعاوي36740
10سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرصفاء عبدالقادر ناجي مبارك السنجاري36742
23تكريتاخرىدبلومكاتب  أنثىريمان احمد مجيد عبيد العبيدي36744
6سامراءاعداديةكاتب  ذكرتاج الدين جمعه صالح مهدي النيساني36745
32سامراءاالمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد محمدعرب عبدالرزاق جاسم الطالبي36746
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20بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركريم عبدهللا عباس شالك -36747
30الطوزكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء باسل خضر قمبر البياتي36748
34تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىمنار عبدالسالم كمال عبداللطيف الطائي36750
12الطوزالقلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحمزه شاهين محمد نوري عسكر مال الياس36752
32سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهوازن مجيد احمد علوان البازي36753
25ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكردريد نوفان علي رظيمه الفراجي36755
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرعامر ثامر نشأت تركي البازي36758
20قرى آمرليلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء نوري باقر محمد البياتي36759
10بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حماد محمد حماد الشمري36760
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سامي مصطفى رضا البياتي36761
22الضلوعيةالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيدون شاكر عيسى علي الجبوري36762
6بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ ماهر خلف ابراهيم الجنابي36763
20تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن عواد هنو العجيلي36764
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكراحمد خميس فهمي جسام الشمري36766
5بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ ماهر خلف ابراهيم الجنابي36767
34سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر جعفر جاسم محمد العاصي36768
16الشرقاطكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكروسام صدام صالح شرقاط الشرقاط36771
8ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىمروة خالد فياض علي الجبوري36774
12ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىاروى خالد فياض علي الجبوري36776
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروليد خالد فياض علي الجبوري36777
23ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىريم خالد فياض علي الجبوري36778
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمروان خالد فياض علي الجبوري36779
31بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىامنة هاني جاسم محمد العبيدي36782
39قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد صباح صياد فارس البياتي36783
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخنساء نوري انجي محمود البياتي36785
20بلدكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جعفر عبد هللا محمد الموالي36786
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيگار حسن عباس كشول36789
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروعد علي درويش علي الدراجي36792
25بيجي كلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طاهر عبدهللا عبدالرحمن الجنابي36793
11العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم هالل حيمد ياسين العبيدي36794
25بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريهام محمد احمد طلب الحمداني36795
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25االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىقدامه فيصل سرحان ذياب المجمعي36796
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام جمعه خليل اسماعيل البياتي36798
20الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسميره مبرد عبود دوخي الجبوري36799
12تكريتكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي حسن الطيف خضير التكريتي36800
11العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر تركي محمد صالح الجبوري36802
30الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا نجم هاشم محمود النعيمي36803
25الطوزالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال شهاب احمد اسماعيل .36804
24تكريتكلية هندسة تقنيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمهدي ثائر مهدي خلف الحديثي36805
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي ابراهيم حمد بكر القيسي36806
16الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد فرحان مجيد قطمير السويد36807
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرادهم عبد الخالق علي محسن اطعيمه36808
10الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعذراء حسين حمود محمد العاني36810
21الشرقاطالتربية االساسية علوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضرغام رمضان علي عبود الجبوري36811
15تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره باسل عبدهللا حسين الدهمشي36812
13الدوركلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس مثنى مجيد طه الدوري36813
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمقداد جاسم محمود خلف البوعباس36814
20الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عالوي ابراهيم جاسم البياتي36817
10االسحاقيكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربرهان خالد ابراهيم احمد اعذيه36818
20الطوزكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان صدام حمودي احمد الحمداني36821
21ديوان المديريةاداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالحق حسام سامي محمد الناصري36822
35الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد حسين عبدهللا بطاوي الجبوري36825
25الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرم حسين نعمان صالح الجميلي36828
25بلدكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفادية خير هللا عبد االمير حسن الشمري36829
25الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالصمد محمد محمود هايس الجبوري36830
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبد احمد حسن الجبوري36832
25بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضياء خلف عبد خرنوب الدراجي36833
10بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىنهى يوسف بدوي دريجه الجنابي36835
20الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى فخرالدين قادر فيض هللا البياتي36836
20الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىآالء رجب الطيف خليل الدوري36837
20العلمإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرامين خيرهللا مرشود منوخ العبيدي36838
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالرحمن برجس درويش عبدهللا الجبوري36839
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8الدوركلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر مخلص خيرهللا علي الدوري36840
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروعد عجاج عايد يوسف الجبوري36841
10قرى آمرليالتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس نعيم شكور حميد البياتي36843
11االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عباس حمدان حمد اطعيمة36844
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكررسول رجب خضير عبد هللا العيساوي36845
33الشرقاطالعلوم االسالميهإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد اسماعيل فتحي هندي الجبوري36846
15بيجيكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر احمد سليم حمد القيسي36848
22تكريت كلية العلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء داود محمد حمد الدليمي36849
18سامراءكلية االدارة االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فارس حمادي حمده البوحمود36850
15االسحاقيكلية علوم الحاسوب الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل ابراهيم محمد هماش اعذيه36852
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار سامي اسماعيل خلف الجبوري36853
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرانمار جاسم محمد ثلج الجبوري36855
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالرزاق سلطان خاير حمد الجبوري36856
30بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان ناصر علي حاتم الربيعي36857
21تكريتكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبد محمود سليمان العجيلي36858
10الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ابراهيم رمضان حسين الجميلي36859
20تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبة اسماعيل ابراهيم ثرثار الجنابي36860
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء مزاحم رشيد نجم الحمداني36861
16ديوان المديريةكلية االداب علم االجتماعاخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعلي سعد علي جاسم الجبوري36863
20تكريتعلوم حياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبدالمنعم محمد الطيف الدوري36865
5بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرعالء حامد علي محمود الدراجي36868
10الطوزالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شاكر محمود احمد البياتي36870
16الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديانه نجم هاشم محمود النعيمي36871
10بلد كلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس مصطاف حمودي احمد العزاوي36872
15الشرقاطالتربيه للعوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمد خلف علي العلي36874
21بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرسجاد كاصد علي حسن الربيعي36875
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعائشة عيسى دهش حميد الدوري36876
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى حسين طعان مصطفى البياتي36878
10قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خالد وهاب شكور المولى36879
9الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمد طه ياسين كعود المكدمي36880
11سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبد هللا عمر عبد المنعم محمد الساجي36881
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3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد صالح خلف جاسم الجبوري36882
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامير صالح محمود صالح36884
23العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور عيد حمادي عوده الدليمي36885
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عصام حبيب حسين الجبوري36887
27الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالستار صبار احمد حسين الجبوري36889
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرزياد جاسم محمد سليمان الطربولي36890
18ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرحاتم حكمت حاتم مهدي الدوري36891
15قرى آمرليكليه التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنهاد محمد يوسف حسن البياتي36892
17سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم احمد حسن عباس البازي36893
29الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان صالح كريم صالح البياتي36894
40سامراءاعداديةكاتب  أنثىبتول عطيه نصيف جاسم البواسود36895
15بيجيكلية التربيه للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه محمد ذاكر خليل النعيمي36896
12الضلوعيةكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله صالح نصيف جاسم السامرائي36897
20الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد علي عبد موسى الحيالي36898
16يثربالتربية االساسية الشرقاط عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناهض احمد حسين علي السامرائي36899
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم قاسم محمد حمد الجبوري36902
23االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان خلف هاشم معروف اعطيش36903
6الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات صالح اسماعيل عطيه الجبوري36905
25سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن شهاب احمد عباس العباسي36906
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسفيان اسماعيل خضر جدوع الجبوري36907
23سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمد عبدالرحيم محمد الصالح36908
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد مدهللا صالح عليوي الجبوري36909
28قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي لطيف عزيز رشيد /36910
10ديوان المديريةالمعهد التقني االداري / الموصلنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرسعد محمد مهدي صالح الفراجي36911
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى سالم مولود ابراهيم التكريتي36912
22الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىدعاء عدي سلطان عساف اللهيبي36913
11تكريتكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسنه عبد محمود سليمان العجلي36914
12الطوزكلية امام جفر الصادقإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيركول كنعان عبدالحميد حسن البياتي36916
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان صالح اسماعيل عطيه الجبوري36917
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود احمد حسن عباس البازي36918
20الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر سالم وهيب مخلف الدوري36919
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15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعدي خلف نجم عبدهللا الجبوري36921
11قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب سليمان زين العابدين حسن الطائي36923
15يثربالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىمروه يوسف سلطان فرحان الدوري36925
7بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرايوب ياسين عبدهللا احمد الجبوري36927
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية  تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مظفر عبدهللا برع الجنابي36928
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىكافي احمد عبود رجب اللهيبي36929
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنايف مسلط حليو محمد الجبوري36930
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاصيل عبيد حمد حسين الجبوري36931
22ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعزالدين صبري لطيف ابراهيم الرفيعي36932
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىايناس صالح اسماعيل عطيه الجبوري36934
16الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسبأ نجيب ماهر محمد الشمري36935
20تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسعاد هاشم عبدالغفور احمد العزاوي36936
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر جاسم عبد خلف الجبوري36937
11الشرقاطكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا حسين حمد الجبوري36938
16الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوجدان حميد ابراهيم ادهم الحمداني36939
13االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىاسماء علي حمد حاوي شايع36940
19بيجيادارة و اقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهند رشيد حميد مهدي القيسي36941
11بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حميد علي حسن الجنابي36942
12الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عصام محمود خطاب الدوري36944
11االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمود حسن محمد شايع36945
23الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىفاطمه علي مردان علي .36946
20بيجيكلية ادارة واالقصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجهاد احمد محيسن حمد الجنابي36947
10الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسماء جنعان نجم عبدهللا البياتي36949
35الطوزرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد شهاب احمد محمد البياتي36950
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىجنان توفيق طه علوان النيساني36951
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرادم محمد جاسم حسن شايع36952
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخيرو شريف نايف نجم الجبوري36953
30الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنادية حامد محمد احمد الدوري36954
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرميثاق عبدالستار صبار احمد الجبوري36956
15يثرب كلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن منذر صالح محمد الحبابي36957
20تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرانمار احمد عجاج مجول الهزاع36958
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15االسحاقيكية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكركامل علي حمد حاوي شايع36960
15سامراءكلية االدابعلم النفسبكالوريوسمعاون باحث  أنثىاسراء احمد نافع محمود الدراجي36961
30الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعذراء ضاري حسين شغيني الجواري36962
35يثربكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة نصيف جاسم محمد األحبابي36963
13الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صالح حسن سالمه الجبوري36965
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حسن شبلي محمد اللهيبي36966
25الشرقاطكلية التربية االساسية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد علي خلف ياسين الجبوري36967
13الطوزاعداديةكاتب  ذكربريار رمضان كريم درويش الداودي36969
25بيجياعداديةكاتب  ذكرصهيب عبدهللا روضان دخيل الجبوري36970
8يثربالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فاروق محمد حسن الحبابي36971
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان هاشم احمد رميض السامرائي36973
24سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عباس حبيب طه السامرائي36974
15الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىسندس حسين محمود قنبر رحمه36975
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد عبدالكريم احمد محمد السامرائي36976
17بيجياعداديةكاتب  ذكرقيصر غالب فهد علي القيسي36978
27الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرهيثم ناظم احمد علي الجبوري36979
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكراحسان محمد حطو احمد العزاوي36980
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد خلف يوسف البياتي36981
5سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفاضل مهدي سلمان حمد العيساوي36983
9االسحاقياعداديةكاتب  أنثىسعاد احمد علي جفال اتسات36984
10الطوزكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحيق جنعان نجم عبدهللا البياتي36985
25الدورالتربية للعلوم االنسانيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فاروق احمد خلف الداموك36986
15الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا محمد المكدمي36987
10الشرقاطكلية األدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالناصر حمد محمد عبدهللا الجبوري36988
15بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر مزهر نعمه محسن القيسي36989
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبد المحسن نايف ابراهيم خميس الخزرجي36990
7الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرصفاء حسين عزيز دويح /36992
25يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مثنى حسين علي العزاوي36993
24تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمد اسماعيل بكر الناصري36994
19قرى آمرليكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنال جمعه فهد خورشيد البياتي36996
10قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي خلف اسود البياتي36997
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25التعليم المهنيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىيسرى محمد حامد محمد الطائي36998
22بلدكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام ايوب محمد حمود البوعلي36999
16االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأنهار محمد جاسم حسن شايع37001
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد حسن أحمد فدعم ///////////37002
14العلماعداديةكاتب  ذكرعبد الرزاق دحام ابراهيم حسين الجميلي37003
35الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالل عبدالرحمن هزاع شالل الجبوري37004
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسيب فتحي محجوب دخيل الجبوري37005
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحاتم هاني حاتم احمد الجواري37007
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي خزعل صالح محمود الثويني37008
16االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله عبد ظاهر حسين يساري37011
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد حمد عبد خميس الجبوري37012
32سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى رشيد حميد حبيب العباسي37014
5الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالرحمن حسين عطيه الجبوري37015
5بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمنير احمد محمد حسين الجبوري37018
30الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسين عبدالرزاق سليمان حمد الجبوري37019
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفراس حسن عواد خلف الجبوري37021
16بلدكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة عبد الحسين جاسم عبد الرضا الساعدي37023
11الضلوعيةكلية األمام االعظم الجامعة /سامراء إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىروى فاضل احمد محمد الفراجي37024
16بلداعداديةكاتب  ذكرمهدي صالح محمد حمود المزروعي37026
18بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه سعد نوري علوان العجيلي37027
26الدوركلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاصاله عدنان عطله ياسين -37028
30الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيه خلف احمد محمد البياتي37030
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالحكيم عبدالمقصود عبدالعزيز عبدالرزاق الخياط37031
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرميثم ثائر صالح مهدي العجيلي37033
17الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافع محمد نزال محجوب الجبوري37034
25االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركرم احمد علي شرقي الشايع37037
17قرى آمرليكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبدالخالق محمود يوسف البياتي37039
7الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرجياد علي احمد بردي العبيدي37040
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي احمد محمود مطر العبيدي37041
11سامراءكلية االمام االعظم لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود عواد سلمان السامرائي37042
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه محمد اسماعيل بكر الناصري37043
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10سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىوفاء حسين احمد علي العامر37045
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي نصير قاسم عبدهللا العزاوي37048
6الطوزالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى طه خلف اسماعيل -37049
28الشرقاطكلية الهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي الحج احمد شخير الجبوري37050
25الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمهند كفاح حبيب حسين الجبوري37051
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىيسرى طه ياسين نصيف الدوري37052
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر زياد طارق عبدالحليم ال ابراهيم37053
20الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل نصيف مطر عزيز .37054
18بلدكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى قحطان محمد يونس الجنابي37055
29بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى ضاري ياسين مجيد \37059
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرنبهان شيبان لفته حردان الفراجي37061
6االسحاقيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ابراهيم حسين حمد اغضيب37062
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىهديل كمال احمد عباس السامرائي37063
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمينا خالد علون الطيف البازي37064
30يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور اياد علي حمد الحبابي37065
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبيد جميل مخلف الجبوري37066
15يثربالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مصطفى جاسم عباس االحبابي37067
30العلمكليه التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة سليمان خلف ابراهيم الجبوري37069
5بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عادل خليفه خضير جابري37071
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىدالل خلف حسن عباس الجبوري37073
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال حسام محمود نديم عبدالحميد الناصري37074
13تكريتكلية علوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمود فيصل درويش العجيلي37075
15الضلوعيةكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي لطيف محمد الجبوري37076
20بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىياسه نوري طلب مخلف الحمداني37077
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمازن فاضل علي حمد العيساوي37079
15بيجيتجاري /ادارةإدارة اعمالاعداديةكاتب  ذكربرزان خالد ماهر حسن الناصري37080
1الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرموفق رعد احمد حمد الجميلي37083
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىرباب محمد ابراهيم قولي البياتي37085
31تكريتكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىامال هاشم خميس علي الدليمي37087
11الطوزكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمائده يونس فاضل عباس البياتي37088
20االسحاقيمعهد البحوث والدراسات العربية قانونماجستيرقانوني  ذكرسعد عبدالرحمن حميد علي المجمعي37089
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2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرجهاد علي احمد بردي العبيدي37090
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىاحالم رياض محمد حمد المخلبي37092
19يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبد الجبار حسن سعيد االحبابي37094
22سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عبداللطيف يوسف محمود الجعاطه37097
20يثربالتربية االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيبة سعد جاسم عباس االحباب37098
14قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىإيالف عزيز عبدهللا خضر /37099
6تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىايمان اسماعيل خليل ياسين الحديثي37100
20الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعامره اياد جمعه خضر الدوري37101
6تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث مثنى مولود محمد الناصري37102
20الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهديل كامل ذياب حسن الفراجي37103
17ديوان المديريةكلية اآلداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر خليل مطر خليل العزاوي37104
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىمناهل جازي هزاع خلف الجميلي37105
22بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند فوزي لفته صالح اسودي37108
11سامراءالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور جاسم محمد صالح الشاماني37110
19ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرايمن احمد مهدي صالح الفراجي37113
27يثربكليه التربيه بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى جمال سرهيد جراد العيساوي37115
17الدورالعلوم كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب عبد الرسول محمد جاسم الدوري37116
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر وادي عبدالمجيد وادي السامرائي37117
10العلمكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعبير تركي خلف مطلك الجبوري37119
10الدجيلاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهدير رياض حاتم زيدان الخفاجي37120
17قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتووعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حسين خضر مصطفى /37122
4الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمر زاحم عواد سهيل الدوري37126
26تكريتكليه العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مثنى مولود محمد الناصري37127
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىعذراء عبدالمنعم حسين احمد السامرائي37129
20بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسرى محمد حسن عباس العزاوي37132
6بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عدنان عزاوي احمد العزاوي37134
20الضلوعيةكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل حسين نجم عبدهللا الفراجي37135
20الدور كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد جمال احمد حمد الدوري37136
15بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمر احمد علي عباس الدراجي37138
17ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرابراهيم سليمان عبد تركي القاسمي37139
20سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم سامي عبد يوسف الدراجي37140
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29سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور خليل ابراهيم فياض الدوري37141
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالد يوسف خالد مصلح الجبوري37142
20الدورالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمود فاضل لطيف الدوري37143
6يثربكليه التربيه بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح شكر محمود توفيق نصرت37144
22الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىبان احمد مهدي صالح العزاوي37145
19تكريتالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا حكيم نايف حميد العجيلي37147
18يثربكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عدنان عبد عزيز اعذيه37148
15بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم خزعل فيصل هزاع الحديثي37149
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا حسين عبدالرحمن الجبوري37151
5سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زاحم طه علي العباسي37152
18بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم علوم الحاسوبحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد زياد برع مهدي الجنابي37155
10تكريت كلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميساء مولود ياس خضير الحمداني37156
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىسهير اياد جمعه خضر الدوري37158
25بلدثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعمر مالك حمود حسن العزاوي37159
10بيجياعداديةكاتب  ذكرزياد خلف عطيه سلمان الجبوري37161
16بيجيكلية االداب / قسم الترجمةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم رمضان نجم عبدهللا الشمري37162
13بيجيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال زكريا عزيز محمود البياتي37164
10الدور  كلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة طارق سعيد حمد الدوري37165
12سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى زاحم طه علي العباسي37166
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء سرحان جواد مهدي المزروعي37167
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكربسام خلف حمد خلف العباسي37170
25سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح ابراهيم صالح محمود العيساوي37171
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعمار محمود احمد حسين النيساني37174
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد انمار محمود خليل الحبوس37175
12االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رجه علي حسين طرفه37177
23سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغاريد برهان صالح حسن السامرائي37178
25الدور التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين رشيد موفق رشيد السامرائي37181
20سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جمعه ياس خضير الفخرجي37183
13يثرباالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ابراهيم عبد عزيز اعذيه37184
16تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر وليد زكري محمد النعيمي37185
17االسحاقياعداديةكاتب  أنثىضحى رجه علي حسين طرفه37186
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10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه اديب شريف عيسى الجبوري37187
25تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاكرام حاضر فاضل رجب التكريتي37188
6بيجياالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرانيه سعدون عبد فندي /37189
10بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفلایر زكريا عزيز محمود البياتي37191
13سامراءهندسة الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد محمد ابراهيم حسن السامرائي37192
27تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر ناصر صالح عوسي الحيالي37195
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر محمود احمد شهاب البو نيسان37197
10الدوراعداديةكاتب  أنثىشمياء حسين عبدهللا محمد الدوري37199
20الدوركلية التربية الرياضيةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرفراس قحطان رجب محمد الدوري37200
25يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمطشر زعيان هادي عبد المزروعي37201
5العلمكلية االدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحيدر ابراهيم خليل هندي الجبوري37203
20قرى آمرليفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام فوزي علي محمد البياتي37204
10ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكربشير فاضل علي شالل الجبوري37205
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرجمعه جاسم محمد سالم الجبوري37206
25الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقصي محسن عطا صالح األحبابي37207
30تكريت كلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمود صابر ابراهيم الناصري37208
20سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان مطر زيدان خلف البو مهيدي37210
17ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىايناس قاسم ابراهيم مطر السامرائي37211
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنداء حاضر فاضل رجب التكريتي37213
20بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام خالد جاسم محمد الجبوري37214
38الشرقاطكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمهند مهدي جمعة جندل الجميلي37216
10سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىظالل عبدالكريم محمد احمد العباسي37217
21الدجيلكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عامر فرحان كاظم الخفاجي37218
14الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين محمد عباس عبدالحسين الدجيلي37219
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعبد جيجان جواد عمر النمراوي37220
9بيجيكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىعبير سعدون عبد فندي /37221
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزبيده صباح محمود خلف السامرائي37222
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحسام عادل حسون نصيف الخفاجي37223
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم احمد ظاهر حمد الجبوري37224
13ديوان المديريةكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنريمان زاحم ياسين حبيب الحبيب37226
12بلداالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء محمود علي عبد الدراجي37227
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32تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات طارق نعمان عبد اللطيف الجوعاني37228
10الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح حمادي سلطان الدليمي37230
16بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأنور عبدالوهاب خلف عبدهللا البياتي37231
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرنزهان جيجان جواد عمر النمراوي37232
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره نديم حمود خليفه السامرائي37233
16الدجيلكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عامر فرحان كاظم الخفاجي37236
15سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميالد عبدالكريم محمد احمد العباسي37237
20ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربالل صكر عبدهللا حسن العجيلي37238
17تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى موفق مصلح حمزه الدوري37239
20الدوركلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار منذر يونس فاضل السامرائي37241
15العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد هللا محمد عبد هللا شالش الجبوري37243
24سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرايمن محمد ابراهيم حسن السامرائي37244
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىياسمين خليل جاسم محمد القيسي37247
15الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسر صكبان عبدهللا محمد المكدمي37249
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىكريمه محمود جاسم محمد الجواري37250
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمبارك جمعه محمد شالش القيسي37251
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد هللا قاسم محمد فاضل الحدادي37252
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسرمد شاكر محمود توفيق نصرت37253
16الدجيلتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام فرحان مهدي خلف التميمي37254
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعالء احمد محمد حمد الجبوري37255
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن جاسم محمد سالم الجبوري37256
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجاسم خليل جاسم محمد القيسي37259
20الشرقاطكلية التربيه للعلوم صرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد خلف حسن الجبوري37260
29سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنين ناجي مصطفى حمد الرحماني37262
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمروان خضير محمد ميزر اطعيمة37263
24سامراءالتربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنريمان المنتصر صبار محمد الربيعي37264
22الدجيلاآلداببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى صكبان عبدهللا محمد المكدمي37265
23الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتارا مجيد محمد امين الداودي37266
18الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضر عباس حسين احمد الدوري37267
13يثربكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم مثكال نايف حمد الخزرجي37268
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا صكر عبدهللا حسن العجيلي37270
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10سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر ضياء جعفر عبدالرزاق السامرائي37271
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد اسعد شاكر حميدي القمي37273
23سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم ابراهيم مهدي نيسان النيساني37274
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء حميد خضير عباس السامرائي37275
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد اسماعيل بكر احمد الناصري37276
21الشرقاطالتربية االساسيةعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال سامي طه ياسين الجميلي37277
31الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عيدان غازي عبدهللا .37278
17الطوزكلية العلومرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر كريم محمد ولي الداودي37279
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريام صالح الدين شكور جرو البياتي37280
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالغني زيدان خلف صالح الجبوري37281
35قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاشواق كريم صابر جوكل البياتي37282
23بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا جنيد عبد جري الجنابي37283
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهشام نعمان محمد عبدهللا العجيلي37285
35يثربكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء غانم جبار رشيد التميمي37286
28بيجياعداديةكاتب  أنثىسهاد حميدي جاسم محمد الجبوري37287
23الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىضحى كاظم اعزيز حسن الدراجي37289
27الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح جمعة محمد الجبوري37290
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس عبد اللطيف فهد سبع العزاوي37292
12الضلوعيةالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدهللا حمد صالح الجبوري37293
28الشرقاطكلية الهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي الحج احمد شخير الجبوري37294
7الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خليل رشيد نيف الشمري37295
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكروضاح عقيل فيصل محمود ال عمر37297
15العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد تحسين علي صالح الجبوري37298
20الطوزكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير صالح خميس سليمان البياتي37301
11يثربعلوم سياسية بكالوريوسمعاون باحث  ذكرجاسم محمد مصطفى ياسين الحشماوي37302
17الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراميد مجيد محمد امين الداودي37303
7الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي ياسين عبود عميري اللهيبي37306
16بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىغاده عبد علي صالح الشعباني37307
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىروزان ابراهيم خليل محمد الجبوري37308
25بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاناهيد ياسين ضايع نايف الجنابي37309
25الطوزكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غضبان حمزة صالح المولى37310
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12العلمكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان نوفل محمد علي حمدان الجبوري37311
15الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي مطر علي الجبوري37313
10الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرميان غازي حسين مصطفى الداودي37314
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عراك اسماعيل ابراهيم الدليمي37315
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه احمد عماش حسين الجنابي37316
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراثير عيسى حماده محمد الجبوري37317
25الدورالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايات عامر راضي امين حيدراوي37318
25بيجيالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس علي عبيد حمد الجنابي37319
27العلمكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكراكرم غالب علي معروف االلوسي37320
4العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدهللا عدنان عبد خضر الجبوري37321
20العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرسل خالد محمود عبد هللا الجبوري37322
12الشرقاطكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصالح ابراهيم خضر مصطفى الجبوري37323
25االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي جاسم محمد خميس المجمعي37325
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفؤاد حسين عبدهللا عويد اللهيبي37326
30الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفاف جمال خلف خميس البياتي37327
15الضلوعيةالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى حردان حسون خلف الجبوري37329
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد عدنان رضا حميد الجواري37330
25سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري عصام نوري عبدالرزاق الكليدار37332
18الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايات اسماعيل محمد حمادي االسودي37334
10سامراءكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالرزاق احمد صالح السامرائي37336
16الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد دخيل موسى خلف الجبوري37337
25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراياد خميس حماد حايف اطعيمة37340
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاشواق طالب عداي هادي طرفه37343
13الطوزاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبريهان خليل اسماعيل توفيق المنداوي37344
30الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عراك اسماعيل ابراهيم الدليمي37345
25الشرقاطكلية االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين محمد صالح محمود الجبوري37346
23االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء سامر جاسم محمد /37347
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرليث علي حسين عزيز العكيدي37349
10يثربتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبدالجبار محمد صالح الحشماوي37350
26بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور احمد عماش حسين الجنابي37351
16بيجيتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنين نزار مصلح سلطان العلكاوي37352
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25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحسن سالم محمد حسين الحبابي37354
28الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل عبدالحميد سعيد مهدي التكريتي37355
27الطوزكلية العلوم فيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي مهدي احمد عبدهللا الموسوي37357
23الضلوعيةكلية التربية االساسية / الشرقاط رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيماء علي صالح محمد الجبوري37362
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا ادريس خلف عواد اللهيبي37364
9سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىشيماء نعمان مهدي احميد العدناني37365
7الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ابراهيم تركي خلف الجبوري37366
12الطوزالقلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنور فرج زيدان خلف الطائي37367
12تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيسى ليث طه ياسين الطائي37368
15تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدالل شهاب حودي شهاب الدوري37372
13بيجيتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسنا نزار مصلح سلطان العلكاوي37374
19الشرقاطكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالرحمن عزيز علي محسن الجبوري37376
25الضلوعيةالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي صالح ابراهيم الدليمي37378
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرراضي كامل اعشوي وهاب الجبوري37379
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالمنعم اسماعيل محمود ثعلب الجبوري37380
16ديوان المديريةكلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعلي ابراهيم عياش محمد الجبوري37381
13العلمكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سليمان عبد تركي القاسمي37384
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام عيسى رشيد عزاوي الجبوري37387
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمظفر ضياء نجم عبدهللا الدلوش37389
15الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرطه خليفه خلف عواد اللهيبي37390
6الدجيلكلية علوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور عقيل نايف عبود السالمي37395
17تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر محمد محمود صالح التغلبي37396
10يثربكلية السالم الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء محمود جاسم عايد المفرجي37398
34الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخوله حسن نريمان محمد الداودي37399
6الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشاجوان فرحان فؤاد حسين جاف37401
6يثربكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور خلف احمد عبد الستار العزاوي37402
24بلدكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عباس علي حسين التميمي37404
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند عبدالرزاق خلف ياسين الطالبي37405
15يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد حسن علي العزاوي37406
25الدوركلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء هالل شعبان رميض الدوري37407
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمصطفى طالب عداي هادي طرفة37408
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25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره طارق عبدالعزيز عبدهللا الدوري37409
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرسليمان داود عبدهللا محمد الدوري37410
22الشرقاطكلية الهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالرزاق ابراهيم مجيد علي الجبوري37411
7الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنها صالح وكاع محمد السبعاوي37413
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد حسين محمد ياس النعيمي37414
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء باقر سعد علي الموسوي37417
25سامراءالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم ضياء جاسم محمد البدري37418
25الضلوعيةكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاوهام عبدالنبي ياسين بكر العبيدي37419
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسميه فاضل محمد عباس العباسي37422
35تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى قيس يوسف احمد الثويني37423
35الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىصفاء بشير حميد خليل الجبوري37426
12العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامية عيسى رشيد عزاوي الجبوري37428
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين طه احمد خليفه الجبوري37429
16ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكربارق وائل فتحي محسن الدوري37430
13تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عيسى تقي توفيق العبيدي37431
20يثربكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخيرهللا عبد محمود خميس االحبابي37433
20سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامان عادل عبداللطيف عباس السامرائي37434
23االسحاقيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء جميل جاسم محمد طرفة37435
21الضلوعيةاالدارة و االقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعبدهللا ابراهيم علي صالح الجبوري37436
39الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابرار عقيل عون علوان الخزرجي37437
26تكريتالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىرند صبري جاسم محمد الحار37438
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىكاني قاسم احمد علي الداودي37439
40الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشياء محمد سعد علي الموسوي37440
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىصبحه اسماعيل عبدهللا زيدان الجبوري37441
30تكريتكلية التربية للعلوم اإلنسانيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه موالن عواد خلف الدوري37446
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صالح احمد محمد العزاوي37447
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكراحمد واثق حميد خضير السامرائي37448
30العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىمريم خالد خلف درويش الجبوري37450
17الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرهيثم يوسف رزوق مجيد البياتي37452
11الضلوعيةكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان خلف عبدهللا جاسم الجبوري37453
26تكريتالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرعمار قيس صابر اسماعيل الجويني37454
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10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجمال جالل خضر حسن الجبوري37455
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىالرا عادل عبداللطيف عباس السامرائي37457
27سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىورود محمود عواد سلمان السامرائي37458
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمود عبدالكريم حميد ياسين الطحاوي37460
26الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبد الهادي علوان عبد الهادي الحمداني37462
20االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررجا مجيد تركي مجيد المجمعي37463
18ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكركرار عايد حسين علي حبابي37464
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه ميسر خضير جدوع اللهيبي37467
21الطوزاإلدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسن احمد حسين سليمان البياتي37470
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء رافق علي خليل بياتي37471
21الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قاسم احمد علي الداودي37474
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراياد كامل زكي مبارك /37477
12الدوراالداببكالوريوسمعاون باحث  ذكرعمر هيثم عبدالخالق سعيد الدراجي37478
26يثربكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن رائد غازي علي الحبابي37479
20الدجيلالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحليم قاسم طاهر علوان الشمري37481
20بلدكلية االمام الكاظم ( ع ) إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد محمد عبد اسعد التميمي37482
25قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرذياب اسماعيل شكور رضا -37483
19العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرخيرهللا رمضان ذنون مطني الطائي37484
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد طلب عبدهللا حمد الجبوري37485
17الشرقاطكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عبدالرحمن جاسم صالح السامرائي37486
31الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالهادي عيسى محمود فاضل الجبوري37487
20بيجياعداديةكاتب  ذكرناظر ثلج جاسم محمد الجبوري37488
12الضلوعيةالعلوم التربوية والنفسية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىختام محمد حسن كلش الدليمي37490
22الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح محمد عمير درويش الجبوري37491
25يثربإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاميرة شياع حمادي خلف الجواري37492
29سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس اسماعيل عبد علي العباسي37493
27الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاستبرق قاسم محمد محمود الدوري37496
18بيجياعداديةكاتب  ذكربنيان احمد ابراهيم بنيان الجبوري37497
16الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد سليمان حمد الجبوري37498
30الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلطفي عزيز علي رضا البياتي37499
30سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمها ثابت لفته جواد /37500
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25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن حمود ارمضان حمادي المولى37503
11الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار صباح عبد المجيد عبد الحسين الزبيدي37505
18الطوزعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤيا عدنان محمد نوري علي مردان النجار37506
9ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقيس سمين رفعت رضا -37507
27الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصباح صابر محمد زهو الدوري37509
1بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد ميثاق خلف عطاهللا الجبوري37510
22الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسالي جوير عبود ابراهيم الجميلي37511
18تكريتكلية التربية للبناتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىسماح ضياء ابراهيم بكر الطائي37512
25تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان انور عبدهللا خضير االلوسي37514
20الدور التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى نزار صبري حسن الدوري37515
26تكريتكلية التربية للعلوم اإلنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنبأ ثابت عبدالعزيز عمر التكريتي37516
25الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرموفق عبدهللا خلف حمد اللهيبي37517
10ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرطارق سلمان خيري محمد الحديثي37518
11سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرسل حامد ايوب ابراهيم المرابحي37519
19الدورالتربية البدنيه وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروضاح صابر محمد زهو الدوري37521
24الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجه خلف جاسم جاعد البياتي37522
13الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررامي صابر محمد زهو الدوري37523
25ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد ساجد قاسم ابراهيم العنكر37525
23ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم فائق مشعل قدوري العبيدي37526
18الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هاشم محمد الحميدي الجبوري37527
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايالف عبدهللا احمد عبدهللا السامرائي37528
21الدورالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند صابر محمد زهو الدوري37529
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسان ابراهيم عاني احمد الجبوري37531
10الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر عبدهللا حمد طليفح البياتي37535
22بيجياالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي فائق مشعل قدوري العبيدي37536
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبدهللا ياسين مهدي الناصري37537
20الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاتن وعدهللا بكر محمود السيد حسين37539
10قرى آمرليكليه التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان رياض علي حمد البياتي37540
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدالل عبد السالم قادر عبدهللا البياتي37542
15تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمريم سعود طه نجم نجم37543
10يثربكلية التربية-ابن رشد للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل خالد غني جابر الخياط37544
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10بيجيادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنازك احمد علوان مصلح البدراني37545
24الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرداستان صابر خضر احمد الداودي37547
21قرى آمرليكلية التربيهلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالمنعم رياض علي حمد البياتي37548
15بيجيادارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنيران احمد علوان مصلح البدراني37552
21العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ناظم صالح عالوي الجبوري37553
22قرى آمرليكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىساره رياض علي حمد البياتي37556
16يثربكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى فاضل خضير عباس الحجامي37557
10العلمعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعامره خيرهللا احمد اكريم العباسي37560
20الدجيلالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد قاسم صالح مهدي الخزعلي37561
32تكريتكلية العلوم اإلسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكروعد عبد جزاع سليم العجيلي37563
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىدعاء تركي عبد بشر الجبوري37565
12بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند شاكر حمود شبر الجابري37566
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرزياد عقاب سبع عباس النهار37567
8قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل محمد غريب احمد البياتي37568
23بيجيكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صباح يوسف عبدالعزيز الناصري37569
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح حسن حمود كنفذ -37570
25االسحاقياجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي صالح محمد مطر اطعيمه37571
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرسالم جاسم محمد فارس الملحمي37572
15الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىوردة رفيق بكر عبد الرزاق الدوري37574
8الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اكرم رشاد اسود البياتي37576
25يثربرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه مفلح مصطفى محمد العاني37577
35االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرنعيم مصلح محمد مطر اطعيمه37578
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعجيل صبار عزاوي هزاع الجبوري37580
16الشرقاطتربية علوم صرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان ماجد عباس خليل المخزومي37581
17االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىافراح حسن علي عبد المجمعي37584
34بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتهامه جرير عبدالكريم ياسين الناصري37587
12قرى آمرليكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل احمد غني حمزه البياتي37588
11الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق خليل ضيف شمر الجبوري37589
16االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريحيى خلف هاشم معروف اعطيش37590
11الضلوعيةقسم الكيمياء كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيران طه حميد ويس الخزرجي37591
16االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي عبدهللا احمد عباس اغضيب37594



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرطالب محمود صالح مبارك العجيلي37595
20بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن انور عياده حمادي الجنابي37596
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد عطاهللا عواد احمد الدليمي37601
24الدجيلمدينة العلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمركب خالد عيفان عامر العيساوي37602
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين علي عيسى المرسومي37604
26بلدكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عبدالحليم صالح عبد الحشماوي37605
30الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمشاري عايد شحاذ سلمان الشمري37606
16بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر عامر ثاير عبدالجبار العزاوي37607
15االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء فؤاد احمد فرحان اغضيباوي37608
20بلدالحقوق قانوندكتوراهمدرس ثان  أنثىلبنى فوزي محمود احمد الكبابجي37610
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عايد شكر محمود //37612
17يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن صليل عداي محيميد الخزرجي37613
25سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرخالد محمود عواد حسين العيساوي37614
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيمن نجم محمد محمود -37616
24االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق محمد نواف ضيدان اطعيمه37617
20الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضرغام حسن حمدي محمد ماهر الدوري37618
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرسرهيد مطر مشلح كليب العبيدي37619
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعيسى علي فهد خلف الجبوري37620
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرماهر عويد فرحان نجرس الجبوري37621
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىاروى عبدالسالم مسلط حمد الجميلي37622
30بيجيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبد عباس مخلف الحمداني37624
13بلداخرىدبلومكاتب  ذكرعباس قاسم زبيدي جاسم الحنظل37628
25الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى أحمد رشيد حسن البياتي37630
10االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر مزهر خليفه خاطر طعيمه37632
13الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام عبد زبن حبيب الفراجي37633
30االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد عبدالرحمن حميد علي المجمعي37634
20الدجيلاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم شنيت علي صالح الخزرجي37636
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب فهمي لطيف شالش التميمي37637
20يثربكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جبار محمود عباس العبيدي37639
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي زهير جاسم حمادي الصجري37640
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىذكاء عدنان محمود عبيد اعذيه37641
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12قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي عبدالسالم هزاع حسن البياتي37643
26الشرقاطكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي مسلط حمود الجبوري37644
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزبيده طارق قدوري علي الدوري37645
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىاخالص حسن علي عطان الجبوري37646
21سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد نجم عبدهللا محيميد الصليبي37647
20تكريتكليه تربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ضاري حسن محمد المخلبي37648
20الدجيلالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحبيب باقر صادق حبيب العبيدي37649
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعهود صالح مهدي شاهر الجذلة37650
8الدجيلكلية الرافدين الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهر حميد موله عون السالمي37651
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ابراهيم رشيد حبيب مجمعي37652
16الدوراعداديةكاتب  ذكرمنصور غثوان عوض الهدلي العباده37654
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكربيشرو فاضل عباس علي الداودي37655
7االسحاقيالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخضيره ناجي عماش شاطي طرفه37656
5سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىطيبه عطيه شهاب احمد العيساوي37657
16سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين مازن صبحي عبدالغني -37658
13االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمبدر حسين مخلف حسين اعذيه37659
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرعدنان عبدالرزاق يونس جوهر الداودي37661
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأرشد محمد مظفر جاسم الدوري37663
16االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مشرف مفلح محمد اطعيمه37665
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمزاحم حسين علي حسين الحشماوي37667
9الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمثنى أحمد رشيد حسن البياتي37668
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريعرب كنعان حمودي مصطفى البياتي37670
20الدجيلالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبدالحسين جاسم منصور الفرطوسي37671
15الدجيلالعلوم النفسية والتربويةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىفاطمة غسان عبد الواحد علي الشمري37672
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرهاشم كريم محمد غريب الخزرجي37673
9االسحاقيكلية التربية علوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبود شهاب احمد طرفه37674
13الطوزاعداديةكاتب  ذكرسجاد زين العابدين محمد حسن البياتي37675
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين حميد خليفه حطاب الجبوري37677
26يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسعاد صليل عداي محيميد الخزرجي37678
11الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى قادر احمد فرج الداودي37680
20ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراثير نوفان لطيف جاسم الفراجي37681
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8الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسين خلف حميد محمد الحمداني37683
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرناجي عداي متعب حسن الكلوندي37684
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىهيرو مجيد امين احمد -37687
40يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوئام شاكر محمود محمد الزبيدي37693
30تكريتكلية التربية للبنات عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىسميه عبدهللا حددوشي هزيم الناصري37694
12ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد مشحن حمدان سلطان الدليمي37696
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعالء احمد حسن ابراهيم الدراجي37697
13سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكربرجس محمد علي دبس العباسي37699
13الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايات عبدالفتاح ياسين جاسم الدوري37700
6يثربكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور صليل عداي محيميد الخزرجي37701
20الدجيلالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار عبدالحسين علي درويش الدجيلي37702
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىارواء علي حامد معروف الدليمي37704
1الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرصعب مراد شالل لكطه الطريمشاوي37705
25بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس طالب جارهللا شعبان التكريتي37706
15بيجياعداديةكاتب  أنثىنور حميد صلبي محيميد الجنابي37707
30يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء شاكر محمود محمد الزبيدي37708
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىمريم محمد ياسين خلف الجبوري37709
12االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان عبدالستار رشيد محمد المجمعي37710
30الدجيلالتربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبدالهادي محمد عباس التميمي37711
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخليفه حميد خليفه حطاب الجبوري37714
30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهيام احمد رحيم محمد الدوري37715
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين غيدان احمد دللي البياتي37717
17الدجيلالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل هاشم كريم محمد الخزرجي37718
12بيجيكهرباءدبلومكاتب  ذكربرهان حماد محمود ابراهيم الجنابي37719
7بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكروهاب عبدالرزاق صالح مهدي الفراجي37720
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكروئام حسين محمود عليوي الجبوري37723
16االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد يونس حسان عبد اغضيب37725
19الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرشيرزاد ازاد محسن علي الداودي37726
25سامراءالفقه /واصولهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان فاروق ابراهيم صالح السامرائي37728
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد صبحي عجيل عويد الدليمي37730
11بيجيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس دأود محمد حمد الدليمي37732
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16الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنسيم سامي عباس اسعد الدرويش37733
15ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرهشام صالح ابراهيم خلف الجبوري37734
25تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرليث حسن محمد محمود الطربولي37735
20بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعالء محمد حسين علي العزاوي37737
20بيجياعداديةكاتب  ذكركرار خلف عبد هللا علي القيسي37738
12االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكركيالن عبدالستار رشيد محمد المجمعي37740
25بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكراباذر ناجح عبد الجبار علي البلداوي37741
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبركه ابراهيم يوسف مصطفى العبيدي37742
15الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد احمد محمد غضيب الجبوري37743
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىمروة عبدالعزيز خضير مزعل الدليمي37744
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد مثنى ستار حسين المكدمي37745
30تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف محمد عبدالمجيد خليل الدليمي37746
16سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده قيس محمود طه السامرائي37747
40سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرنجوى شلتاغ حميد شاكر الشلتاغ37748
1بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىحمديه عطيه ذياب احمد الطائي37750
5الدجيلثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاسراء سالم فهد عباس العنزي37751
11الطوزاعداديةكاتب  أنثىزهراء جمعه جهاد خورشيد البياتي37752
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير غازي فيصل حميد البياتي37753
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىشيماء علي حامد معروف الدليمي37754
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعماد عقاب سبع النهار النهار37755
10االسحاقيالزراعهبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعلي عطيه ابراهيم سلطان القيسي37758
7االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرباسم احمد اسماعيل عليان اغضيب37759
10بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرطالب محمد صكر هجيج المعيني37762
17الطوزالتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبدالسالم ناجي احمد البياتي37764
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعباس فاضل حسين جاسم الدوري37765
25ديوان المديريةكلية االمام  الجامعة قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحازم عبدالكريم عباس حبيب الفراجي37766
17سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال الطيف عزاوي زناد النيساني37770
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى مصطفى حمد خميس بال37772
2الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي جبار زين العابدين محمد العزي37773
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي محمد عود ابراهيم الجبوري37775
6االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء سامر جاسم محمد المجمعي37777
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13الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعال عبد االمير لطيف عبدالحسين الخربطلي37778
19الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سعدي ظاهر نصيف الخزرجي37779
10الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمها محمود شوكت محمود الدوري37780
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن توفيق احمد خلف /37782
26الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنكتل محمد عجيل صالح الجبوري37784
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعلي عباس كريم هادي الدجيلي37785
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن سعيد خلف نصيف الحشماوي37786
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن احمد حمدي حسين شايع37787
15الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرموفق وعد احمد حمد الحمد37788
35الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح محمد حسين عزيز الجبوري37789
14الضلوعيةكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر احمد صالح فلفل الفراجي37791
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرعلي نجم عوده ساير الخزرجي37792
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمود فدعم سلطان صبح الجبوري37793
15بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىيسرى احمد موسى جاسم الجبوري37794
11تكريتاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىشهد ليث مولود محمد الناصري37795
34الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأواز عماد هرزاني عزيز زنكنة37797
20العلماعداديةكاتب  ذكربهاء فؤاد هاشم احمد الجبوري37798
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد انور جواد علي البياتي37799
20تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  أنثىميعاد سعيد حسن مرعي الدوري37800
6العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجاهد صالح خليل عبد الجبوري37801
25الدجيلالتربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد لفته محمد عكاب الخزرجي37802
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركنعان عزيز حسن نجم الجنابي37804
19الدوركلية التربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغاده طارق شمس خضر الدوري37805
25الدورعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور فرج حريم مذود الشجيري37806
12بلدكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس معن عباس حسين الزبيدي37807
30الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده علي عيال كاظم الدليمي37808
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكراحمد عساف اعويد عليص الصبيحي37809
30سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصبحي عبد حسن إبراهيم الدراجي37811
17الدوركلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى ضياء مهدي حسن الدوري37812
21الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسجى مصطفى طارق عباس الجميلي37813
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعامر طايس علي نزال الشمري37814
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15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين خضر ياسين فياض الدليمي37815
14الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عراك محمد فرحان المكدمي37816
18الطوزكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسامان فريق رفيق احمد -37817
10يثربكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد طالب علوان حسين المزروعي37818
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس نصرت عبدهللا فرحان الدوري37819
13االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى سعيد حسين مطلك القيسي37820
16الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب علي نورالدين محمد /37821
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرانور طالب عبدالعظيم مهدي التميمي37822
35سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرياسر عبدالستار عبدالجبار عطيه السامرائي37823
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىنسرين علي رضا محمد الشيخاني37824
10الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاثار مطلب جميل عباس المزروعي37825
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىالهام علي حمد عبيد الجبوري37826
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمشتاق احمد علي حميد الجبوري37827
1الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى فرحان اسماعيل احمد37828
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرليث فاضل حسين جاسم الدوري37829
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب محمد ناصر رضا العبيدي37830
15تكريتالتربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند صالح محمود فرحان اللهيبي37831
18بلدالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هاشم علي حمادي الخزرجي37832
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي رياض اسود صالح القيسي37833
29الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء عدنان زين العابدين مصطفى جابر37834
9االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل نصيف جاسم محمد طرفة37835
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمقداد رشيد احمد خلف الدراجي37837
8الضلوعيةالتربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها محمد عبدهللا حسن الجبوري37842
16سامراءاخرىدبلومكاتب  أنثىهديل اسماعيل علي جواد العزاوي37843
14الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى جاسم محمد ذياب الدليمي37844
10تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس اسماعيل الطيف مصبح العمري37847
25االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد محمد علوان خلف المجمعي37848
16االسحاقيكلية التربيةرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح ابراهيم محمد حسن الشمري37850
13الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان مزاحم زيد مذري السراي37851
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرميثاق مهدي صالح حسين الجبوري37852
24الطوزاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين ناظم كريم كاظم .37854
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13يثربكلية التربية للعلوم االنسانيه جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصقر ابراهيم صالح خلف العزاوي37856
13الطوزاعداديةكاتب  أنثىفائزه علي رضا محمد الشيخاني37858
30العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمار جاسم محمد مصلح العزاوي37859
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسمير ناجي عماش شاطي طرفه37860
35الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاژين صابر محمد احمد داودي37863
20ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرالمثنى يوسف حمد حسن الجبوري37864
34سامراءاالثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا سعيد حمود حسين السامرائي37866
11االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ياسين نصيف عبد اعذي37867
8ديوان المديريةاالدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  ذكربالل عبد الكريم شعيب عبدهللا العزاوي37868
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى جاسم صالح احمد العباسي37871
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعدنان محمد حسن رجب الرملي37872
25سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزهور حسين حميد محمد السالوي37873
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحيدر عباس هاشم ابراهيم البياتي37875
11االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين نوري جميل اطعيمه37876
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمهدي صالح عبد رشيد البياتي37877
28يثربكلية التربيه للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف منصور رحيم محمد الحشماوي37878
18الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقاسم ادريس عبد الكريم مطلك -37879
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىساجده محمد عويد سوادي الجبوري37880
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىايمان احمد ابراهيم حماد الجبوري37881
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىجاسم محمد حمادي عبدهللا الجبوري37882
5تكريتابتدائيةحرفي  أنثىنجالء تحمد علي ياسين الحيدري37883
16الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء جاسم محمد احمد الجبوري37887
18الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان صاحب حسين جاسم اختيارلو37889
25الدراسة الكرديةكلية التربية االساسيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچيمن محمد حسين عباس الداودي37890
6بلدكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند عطا بدر محمد العزاوي37891
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدالجبار احمد علي الجبوري37894
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد عبدهللا جواد جاسم الخزرجي37895
25الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين علي حمود حماش المفرجي37896
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراسماعيل علي اسماعيل محمد الجبوري37897
10الدراسة التركمانيةبدون شهادةموظف خدمة  ذكروسام الياس محمد اسماعيل البياتي37898
21الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنار مجيد قادر كريم الداودي37899
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30قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمهند سمين جعفر محمد البياتي37900
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىجواهر طيب غني امين خارمانلو37901
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمهند مهيدي صالح حميد الدليمي37902
23بيجيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد احميد فرحان حمود الدليمي37904
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عيدان حمدان انصيف اعذي37905
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد عبد حبيب بكر37906
18العلماعداديةكاتب  ذكرحمزة عفر طريد فرحان العزاوي37907
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرلقمان طالب توفيق لطيف الداودي37909
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب فتاح عبد الزهره خزعل البلداوي37910
21الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرهيثم ياسين باقي حميد العزاوي37911
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله هاشم مزهر خضير العبيدي37912
24بلدكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور لفته حمدان سايج الفراجي37913
15الدجيلالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن ريزه جسام المكدمي37916
14الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالوهاب عبدهللا فيصل معروف -37918
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرمروان مصطفى حميد عبد هللا البياتي37919
17تكريتكلية اصول الدين الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان فارق كامل رمضان الحديثي37920
30بيجيرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىهبه صالح مهدي صالح التميمي37921
9تكريتاالادبلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى ابراهيم بحر فياض العجيلي37923
18الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء محسن علي محمد التميمي37925
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر عطوان رميض ذيبان امبيجان37928
14االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح فائق زعيان احمد طرفه37929
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراياد امين صبحي مخلف العيساوي37930
10الضلوعيةكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربارق احمد سلمان شويش الفراجي37931
30الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء رشيد عطاهللا علي الجميلي37932
10قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرعماد محمود بهجت محمد37933
20الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىحنان هاشم عوني تقي كوره موسى37934
28تكريتالتربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين نوفل جاجان صالح العجيلي37935
2قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد زيد ابو القيس رضا البياتي37936
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفارس شهاب احمد عليوي الجواري37937
10االسحاقيكية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخلف عيدان علي خلف اطعيمه37938
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمي محمد زيدان نصيف الخفاجي37939
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10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعلي صالح محي مصطفى األيوبي37940
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند جمال احمد مهدي العزاوي37941
9الضلوعية كلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار غزاي خليل محمد الجبوري37942
25تكريتالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق صابر مصطفى عبدهللا الناصري37943
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمآثر عبدهللا غائب سالم المفرجي37944
7الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىميعاد مهدي صالح طه الدوري37947
10الطوزاعداديةكاتب  ذكراياد خلف جاسم جاعد البياتي37951
21الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىصفا عبدالسالم عبدالوهاب عبدالرزاق االمام37952
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكريونس شهاب احمد محمد الداودی37953
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام عايد سليمان عبدهللا الجبوري37957
13الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هالل عبود مجيد المكدمي37958
35االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه ياسين حمادي علي اطعيمه37959
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرناصر غانم ناصر محمد الجبوري37960
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد محمد احمد خميس العسكري37962
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكربيكس محمد كريم قارمان -37963
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مصطفى حميد عبد هللا البياتي37965
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىشيماء جسام حمادي صالح الدليمي37966
25بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى عبدهللا موسى خليفة الجنابي37967
13بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي موسى عبش بنيان القيسي37968
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكربكر طه احمد طه السامرائي37970
23سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد علي مجيد حمود البو حمود37971
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عادل حميد محاو مولى37972
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىرانيه خليل ابراهيم حمد العيساوي37974
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىبتول عويد غزال شالش الجنابي37975
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود ناصح حسن محمود الداودي37977
15تكريتتربية بناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنان اضحوي عبدهللا ازويد الرهاوي37978
20يثرباجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىنهى مظفر غازي علي االحبابي37979
31بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرصهيب كاظم خزعل ردعان الرفيعي37980
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء دري ثابت نعمان الدوري37981
7االسحاقيسامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه عبدهللا جاسم غزال اطعيمه37982
15بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىفردوس خلف شويخ عبيد القيسي37983
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15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبدهللا صحو هجار العبيدي37984
25الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاوژين محمد عبدهللا احمد -37985
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعدنان محجوب احمد مصلح العزاوي37986
23يثربكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدعاء حسين ثامر محمد الحشماوي37987
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجمعه متعب احمد شكر37988
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى غازي فيصل ابارهيم الدوري37989
25يثربالتربية ابن رشد تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق عراك محمد حسن االحبابي37990
18االسحاقيكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالماز رواب محمد عويد اغضيب37991
12الدوراالدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكركمال مصطفى سعدون محمد الدوري37992
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرشاهر نصيف جاسم محمد الشمري37993
13تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر زياد سويد كيصوم الرهاوي37994
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررياض ابراهيم حسين عبد الدليمي37996
25الطوزالتربية للعلوم االنسانية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين غازي فيصل مهدي البياتي37997
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد جميل علي حمد المشايخي37999
23سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنمارق عطاهللا محيميد صالح الربيعي38000
25االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكراركان محمد كردي محاسن المجمعي38001
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد أعبيد محمد بكر القيسي38003
25الشرقاطكلية الفنون الجميلهفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل خليل أبراهيم محمد الجبوري38004
10الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضيات - قسم الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصفا حامد مسرهد رشيد العزاوي38005
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرقصي حسون خلف علي اللهيبي38006
25الدورالتربية للعلوم االنسانيةعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسان فالح عبدالكريم مطلك -38007
10الطوزالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل غازي محمد هزاع البياتي38008
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد متعب علي خضر السامرائي38010
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر جاسم محمد خطاب التكريتي38011
23االسحاقياعداديةكاتب  أنثىايسر محمود محمد سعدون اطعيمه38013
22الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد حسين علي الجبوري38014
24الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكو فتاح محمد علي امين الداودي38016
10الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عبد جسام محمد العبيدي38017
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسيف كنعان فائق مجيد البياتي38018
30قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي فاضل حسن حيدر البياتي38019
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىيسرى طاهر توفيق اخمد38020
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22الدجيلكلية التربية للبنات علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىحنين مازن احمد شكر السيابي38021
13الدجيلكلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور جاسم حسون عبد الحسين المعمار38023
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم لطيف عباس حسن المزروعي38024
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهدى عبد الجبار حسون محمد الفراجي38025
22الدجيلاعداديةكاتب  ذكراسامه عبدهللا رشيد لطيف الحشماوي38026
17الدجيلاعداديةكاتب  أنثىكوثر فارس محمد جاسم الخزرجي38027
12الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد مشعان محمود احمد التميمي38028
15الدجيلالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام ثامر عناد كعود المكدمي38029
10قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماضر محمود حميد عبد هللا البياتي38030
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عيدان علي خلف اطعيمه38032
15سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرايوب فؤاد محمد حبيب الكنعاني38033
16الدوركلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين حسن حسون علوان /38035
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنامق احمد حسن ابراهيم شيخان38037
30الشرقاطاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان صالح اسعد طه الجبوري38038
15سامراءاعداديةكاتب  ذكركامل احسان كامل محمد الرحماني38040
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرنامس عويد غزال شالش الجنابي38041
12الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمجيد غازي مجيد سلمان -38043
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحمزه عبدهللا خلف وادي الجبوري38044
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكروهب محمد ممتاز جاسم البازي38045
12الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبد الرزاق حسن محمد البياتي38046
30الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد جواد حمد صالح الجبوري38048
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىاقبال ايوب محمد حميد المليسي38049
20الضلوعيةكليه العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس مالك احمد حسين المزروعي38050
9الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينه فاضل اسماعيل خليل /38051
15الطوزكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكلثوم فاضل خليل اسماعيل البياتي38052
13ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىصفاء حميد رشيد عويد العبيدي38053
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرزيدون وليد خالد هذال المكدمي38054
13الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناو جهاد جبار عبدالرحمن الداودي38055
12الطوزاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء نهاد عاصي مهدي البياتي38056
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىازدهار طه خليل محمد العزي38057
15الطوزابتدائيةحرفي  أنثىنوريه حسن صالح محمد38059
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20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدهللا عواد تبان وردي الجبوري38060
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرجعفر عبد فاضل حسن التميمي38062
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم محمد عبدالرحمن علي الجبوري38064
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكراياد خلف صالح غريب شايع38066
20الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىياسمين احمد فاضل حبيب الخربطلي38067
10الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد اسماعيل قادر فتاح -38068
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين علي جاسم محمد الحشماوي38069
10ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبدهللا صحو هجار العبيدي38070
18االسحاقيالحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد حسن علي حمد اطعيمه38072
11الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد قاسم موسى قصاب38073
16سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد عبد الرحيم عبود حبيب /38074
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرانس جمال محمد زيدان البياتي38075
26الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورس علي خضر عوض الدليمي38076
40الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عبد العزيز ياسين حسن السالمي38077
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد رمضان عبدهللا سليمان الداودي38078
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرايوب كريم رستم حسين الونداوي38081
15الدجيلالتربية للعوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء ناظم علي عباس التميمي38082
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عبد القادر علي خلف البياتي38083
5االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىتغريد ساجد جاسم سلطان طرفه38084
17بيجيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا رشيد خلف الجميلي38085
27االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىديانا سامي حسن احمد خسرجي38087
15الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  ذكرايهاب ناظم نقي توفيق البياتي38091
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن غازي دليان وهاب الخفاجي38093
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمنار اصف ابراهيم حمزه الخزرجي38095
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ابراهيم عواد جاسم العباسي38096
10تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرحسين اسماعيل ابراهيم محمد الصميدعي38097
10سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد محمد صالح حمد /38098
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرحيدر محمد مجيد حسين المرسومي38099
5بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىليلى حمد رجب عيث القيسي38100
20الشرقاطالتقنية الهندسية / الموصلحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرشا خالد جاسم محمد الجبوري38102
10الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورده منصور عبد القادر عبد هللا البياتي38104
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15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىقسمه احمد مظهور حبيب العبيدي38106
20سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عبد الوهاب احمد عبد هللا الحداد38108
12العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل كوان خلف درويش الجبوري38109
15بلدكلية تربية للعلوم انسانيه علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكركمال حردان يوسف محمود --38110
20الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد حسن حسين الداودي38111
30بلدكلية التربيةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعاصم كاظم خزعل ردعان الرفيعي38113
5الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلؤي سامي شكور مجيد البياتي38115
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر سعيد احمد سهو السامرائي38117
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضياء دهام حمد حبيب البدري38120
20يثربالتربيه البدنية والعلوم الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود شاكر محمود خضير الخزرجي38121
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء احمد فياض عليوي الجبوري38122
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرسالم فالح عبد رشيد البياتي38123
32بلدكلية االمام الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميس عبد جليل محسن مجيد الربيعي38124
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي احمد رشيد حسن البياتي38125
15الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين احمد نواف صالح الخزرجي38126
25الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى مؤيد كريم ابراهيم الخزرجي38127
10االسحاقيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد عبدهللا حسين الطائي38128
30الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاصيل عبيد حمد حسين الجبوري38129
18بلدكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير احمد يحيى محل الرفيعي38130
11الطوزكليه الكتاب \ قسم هندسة تقنيات الحاسوباخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحنين فاضل خليل اسماعيل البياتي38132
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمنهل جبر عامر مخيف اعذي38133
27الدجيلكلية التربية ابن رشد  للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله حميدي نصيف دغيش الفراجي38134
23سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء رياض فيصل محمد /38136
15الدجيلالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوصول مزهر جابر حميد الجنابي38137
21تكريتكلية ادارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىان منذر كمال عبد اللطيف التكريتي38139
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىصابرين محمود داود سلمان الجواري38141
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعيدان داود لكطه خزام طريمشاوي38142
29الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمهابات طاهر توفيق احمد38143
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىحصه عبد جاسم عبد الجبوري38144
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مصطفى عدوان زيدان البياتي38145
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمار نجيب عنكوش حميد الربيعي38146
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25الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالستار احمد خلف محمد الجبوري38147
29قرى آمرليكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء فاضل جهاد منصور البياتي38149
10الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىفضيله عباس علي محمد الشمري38150
13ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرسل كوان خلف درويش الجبوري38151
3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عبدهللا احمد عباس الحمداني38154
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريوسف زياد يونس يحيى البدري38155
17الدجيلكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية علي احمد عيدان السعدي38156
13سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضير عباس غزال خضير ملحم38157
18سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفة محمود صالح حمد المهيدي38158
7الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد قيد خلف سلمان التميمي38161
25الطوزالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ناظم محمود يوسف الطائي38162
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكروهران محمد متعب محمد الفراجي38163
15الدجيلاعداديةكاتب  ذكرامجد ماهر داود سلمان الخزرجي38164
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحكيمه عبدهللا صحو هجار العبيدي38165
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخالد عيدان خلف حميد الجميلي38167
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرادم خلف صالح غريب شايع38170
12يثربكلية االمام الجامعة / بلدإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى منصور رشيد علي التميمي38171
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىجيهان محمد صبري محمد الدوري38173
25الطوزكلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل غازي دليان وهاب الخفاجي38178
16سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر عبد الوهاب احمد عبد هللا الحداد38179
11االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان عدنان برع سعد اطعيمه38181
20الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىايناس محمود محمد محسن الصحن38182
35بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعذراء ابراهيم خليل عباس المشايخي38184
10سامراءاالداره واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاوراس حردان حسين خليف العيساوي38185
22الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فاروق حسين ابراهيم البياتي38186
10ديوان المديريةكلية االدارة االقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىدعاء عامر جاسم محمد علي الحمداني38189
30قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرقحطان مصطفى حسين علي الحيالي38190
17الطوزكلية القلم الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمصطفى احمد زين العابدين مهدي .38191
11يثربكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان خلف عزيز فياض السعدي38192
22سامراءكلية التبية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد سعد عبد العزيز مهدي عباس38193
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام محمد بدر هالل المجمعي38194
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27سامراءكلية الربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد احمد جاسم محمد الويس38195
20بيجيادارة وقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد عكاب كاظم الجنابي38196
15قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين علي حسن محمود المولى38198
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد صالح خلف عبدالكريم الجبوري38199
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعمار حمدي حسن حمد الجبوري38201
19تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكربالل سري شاكر محمود الماشطي38204
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىابتسام مهدي عبدالغفور حمد البدري38205
23الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمريم كاظم علي محمد التميمي38206
5الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن قحطان شكر محمود البياتي38207
25الطوزكلية التربية /طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق طاهر رضا دلف .38209
21يثرباعداديةكاتب  أنثىمنال رباح ياسين ابراهيم الحشماوي38210
23الدجيلكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحوراء حسين علوان حسن السالمي38211
6الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرمحمد حلمي شريف كرم الداودي38214
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى صالح عيدان جاسم الخزرجي38218
20سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عبد المنعم محمود محمد النيساني38219
13الطوزاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عزيز حسن محمد البياتي38220
20بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر سفر عطيه احمد العزاوي38224
25بلداعداديةكاتب  أنثىرسل حسين حبيب حسين الشامي38226
36سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصالحة جاسم حسين علي البوبدري38227
19الطوزكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مصطفى حسن صالح شيخان38228
11الطوزتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره خالد جمعه محسن الحمداني38229
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمريم مجول اسماعيل علي رياش38230
40بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرقيه مؤيد هاشم عبدالرضا كاشف الخطاء38231
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي جمعه مصطفى سليمان الجبوري38232
6االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رياض محمد علي القيسي38233
20تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نصرت عبدالرحمن طه الصافي38234
10الضلوعيةكلية العلوم التطبيقيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ناجي عبدهللا محمد الجبوري38236
5قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن علي حسن محمود المولى38237
34سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرويده حامد مجيد عباس النيساني38238
15االسحاقيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون علي خضر حمد طعيمه38239
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمسرة ثامر زيدان نصيف الخفاجي38240
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18الدجيلاعداديةكاتب  أنثىذرى ماهر داود سلمان الخزرجي38241
30بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعثمان علي عبد خرنوب الدراجي38243
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق حسين فرج ضايع السامرائي38246
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمولود زيدان مخلف عناد المشايخي38247
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد جاسم محمد كنون الحمداني38248
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىامل محمد علي عيسى الجبوري38249
35العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىالرا محمد عبدهللا شالش الجبوري38251
25تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل عالء عواد علي التكريتي38252
12سامراءكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد ابراهيم شكوري البوعباس38253
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين حمه امين عمر عبدهللا الداودي38254
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرتحسين علي حسين حمادي اطعيمه38259
25الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىشيماء ناظم نقي توفيق البياتي38260
6الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىختام محمد نواف فرحان الفراجي38261
14االسحاقيالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلبني نعمان محمد عبد العبيدي38262
25الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرقيه فاضل صالح عثمان الدوري38263
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرصالح احمد صالح تركي العيساوي38265
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود حمد كريم محمد البياتي38266
17الشرقاطكلية االمام الجامعة / ادارة اعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحاتم عبد الجبار احمد عميري اللهيبي38267
30تكريتاعداديةكاتب  أنثىأزهار حسين علي أحمد الخطاب38269
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنوره كامل كاظم عودة الخزرجي38270
15الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآرزو رحيم حكيم امين الداودي38271
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحيدر دلي مطر محمود العجيلي38272
25بيجيكلية الزراعة بستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاحالم صالح تركي احمد الدليمي38275
20تكريتكلية تربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سامي محمد صالح التكريتي38277
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة عامر عبد الرزاق مهاوش الحرباوي38278
40الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرنا عبود داود سلمان الخزرجي38279
30بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه جميل ابراهيم عبد الطائي38280
23قرى آمرليكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررباح سعدي محمد احمد البياتي38281
15الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدهللا احمد عليوي الجبوري38283
12الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد محمد فوزي نجم عبد هللا الزبيدي38284
21الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه طارق فرحان فاضل الدوري38285
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1الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالعزيز عطيه علي عواد الجبوري38286
6سامراءاعداديةكاتب  أنثىخديجة سعد عبدالعزيز حسن المليس38287
12الطوزكلية التربية طوز خرماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافين صالح عباس حسن الداودي38288
7الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكركرار علي خزعل عبيد الخزرجي38289
21العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد خلف صالح الجبوري38290
30الدراسة الكرديةاخرىدبلومكاتب  أنثىبه ناز لقمان رشاد نور الدين الداودي38291
18ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمرتضى رياض ابراهيم جوير العامري38292
15قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد حسن محمود38293
18االسحاقياخرىدبلومكاتب  أنثىرقية حمد كردي محاسن طرفه38295
14بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرانس احمد محمد حسين الجميلي38296
30بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب نذير ابراهيم احمد القيسي38297
28الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل سعيد مجيد حميد العزاوي38298
20سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح عماد عبود غضبان /38300
17الشرقاطالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكروليد خالد هالل ًكعود الخلف38301
22تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء منصور سليمان صالح السعدون38302
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخلف سالم عجاج جرجيس الجميلي38303
22بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمساعد داود محمد شهاب الحشماوي38304
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عدنان عبد كريم البياتي38307
11الشرقاطكلية التربية البدنية و علوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعة حنظل سلطان الجبوري38308
15تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم محمد عمر صالح الحديثي38309
33تكريتكلية الزراعه اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمصطفى ياسين طه موسى التكريتي38310
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسل حميد محمد علوان السامرائي38311
25يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكررأفت لؤي مزهر ثامر الحشماوي38312
18سامراءكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء مجيد حسين احمد النيساني38313
11الدجيلكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرواء سعد هادي جاسم الخزرجي38314
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىمريم عبد الرحمن عبد الرزاق علي الجبوري38316
5سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىميالد زيدان خلف خليل البازي38317
2سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن جمعة محمد درويش البياتي38318
18بلداعداديةكاتب  أنثىنهايه مهدي صالح مهدي الغريري38319
10الضلوعيةكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنات حازم علوان بهلول الجبوري38320
19الدجيلتربية ابن رشد ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحميد عطا هللا مرعي رمضان العبيدي38321
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5الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأمل جمال عجيب عباس الداودي38322
19العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصهيب نهاد مسير جاسم العبيدي38323
5الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان عاصي علي احمد الداودي38324
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىبشرى ابراهيم خليل عثمان التكريتي38325
35الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبه رعد محمود جاسم المرسومي38327
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىغسق عبد الحميد احمد سعيد الرحماني38328
23قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكروليد حميد جهاد منصور البياتي38329
15الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهاله توفيق حسن عليوي الجبوري38330
11سامراءكلية العلوم التطبيقةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد عبدالمنعم حسن السامرائي38331
30بلداخرىدبلومكاتب  ذكرعمر عبد الواحد ابراهيم عبد العبيدي38332
27الدجيلكلية الفقه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حامد عبد الصاحب عباس الخفاجي38333
25الطوزكلية التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤيا صاحب حسين جاسم اختيارلو38334
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح رشيد جدوع احمد العباسي38336
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىهدى برهان كاظم قاسم داقوقي38338
7الطوزكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه محمد ايوب حمادي البياتي38340
30الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل خطاب فياض حسن الجبوري38341
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحازم محمد خليفه فرحان الصناعي38342
8بلداعداديةكاتب  ذكرسيف رزاق محمد خليل العزاوي38344
15سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمظفر محمد ابراهيم حسن السامرائي38345
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد سعيد ذياب عيسى الرملي38346
20يثربالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد فاضل حمود شالل الحبابي38347
20الدجيلكلية الرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان فاضل عباس حسين الخزرجي38348
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرجابر مصطفى زعيان احمد الدوري38350
20بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور مزهر مرهج مشعل العبيدي38351
15الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار محمد عبد هللا مجيد الداودي38353
12االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة محمد جاسم حسن شايع38354
26تكريتكلية االمام االعضم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فخر الدين عباس حمد البياتي38355
18العلمالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مزاحم علوان محيميد الجبوري38356
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسمر طه حماد خطاب الجبوري38357
23الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء كاظم علي محمد التميمي38358
11الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مرشد رشيد فتحي البياتي38361
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20قرى آمرليالتربيه للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعواد جراد حسن عليوي البومفرجي38362
10الدجيلكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء قاسم طه احمد التميمي38363
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا محمود ساير سالم الراشدي38364
26بلدالتربية للبنات عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىليالي عليوي عداي محيميد الخزرجي38366
10الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين حسن جاسم محمود المرسومي38367
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد عمر صالح الحديثي38368
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر جابر خليل ابراهيم الجميلي38370
6الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىحلى حمد شهاب احمد الجواري38371
11يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره احمد سبتي احمد الحشماوي38372
23الطوزكلية التربية االساسية/الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطعمة عباس طعمه كشمور البياتي38373
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصعب نوري توفيق نجم الدوري38375
5الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمحسن جاسم حسين سلمان التميمي38376
10بلداعداديةكاتب  ذكرميالد محمود سلمان علي الحشماوي38377
25بلدكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهادي حميد عبد عاشور الراشدي38379
15الدوركلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر بهجت كريم صالح الدوري38380
10الدراسة الكرديةإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرارام لقمان محمد صالح -38382
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سلطان عايد مسيحل السلمة38384
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىخمائل جهاد احمد حسين المزروعي38385
19العلماعداديةكاتب  أنثىاسراء علي خلف صالح الجبوري38386
6سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب طه حميد فرحان االسودي38387
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسالمه طه حماد خطاب الجبوري38388
20االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاضواء فريد نصيف جاسم الدوري38389
15الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة حسين حيدر حسن البياتي38391
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرساجده عبدهللا محيميد عبدهللا الجبوري38393
19الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم فرج عبدالجبار سعيد العبادي38397
30تكريتكلية تربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرى ارشد خلف عبد المولى38398
30الدجيلالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام فاضل عباس ابراهيم العكاب38399
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىيسرى حسين عزيز صالح -38400
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفردوس نوري عبدهللا علي المراسمه38401
25بلدكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب صالح فاضل عباس الكمراوي38402
34الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار عاصي رفعت احمد البياتي38404
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20الدراسة الكرديةكلية التربية االساسيةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخيال ازاد حميد عباس الداودي38405
23بيجيكلية التربية للعلوم الصرففيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه شريف اصلبي فياض الجنابي38406
25االسحاقيكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحمديه شمس احمد جسام طرفه38407
3سامراءابتدائيةحرفي  ذكرياسين احمد خليل ابراهيم النيساني38408
9سامراءابتدائيةحرفي  أنثىهديل عبدالرحيم عبدالكريم حبيب .38410
10الطوزكلية القلم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركريم خلف فليح حسن البياتي38411
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررفاه عبدهللا صالح حسين الجبوري38412
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهناء حسين امين عبد الزبيدي38414
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار حجي حسين عزيز الجبوري38415
17بيجياعداديةكاتب  ذكرعمر احمد شويخ عبيد القيسي38416
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرابراهيم عالء الدين عبد الستار تركي العيساوي38419
35الدوراعداديةكاتب  ذكرخالد عبدهللا حميد موسى الدوري38421
12الطوزكلية القلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرجعفر مصطفى عدوان زيدان البياتي38424
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندا فياض حسن سعود الجبوري38427
15سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي عبدالرحمن طعمه خلف الشاماني38431
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى ضياء صالح مهدي الدراجي38432
12سامراءكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد ابراهيم الطيف خلف الدراجي38433
15الشرقاطادارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد محمد خلف ياسين الجبوري38434
18الضلوعيةكلية االمام االعظم / قسم اصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمود ياس علي العزاوي38435
15قرى آمرليثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكررعد مرشد رشيد حسين38437
21سامراءكلية االدابعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىصفا منير محمد مصطفى الحسني38438
8تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء فيصل ياسين يحيى الدوري38439
19ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرهمام انور عبيد عطيه الجبوري38441
20الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند فياض مجيد حسين البياتي38442
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىكونر خليل مجيد قنبر البياتي38443
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان هجاو دواد ابراهيم البياتي38444
20الدجيللغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام جبار عباس محمد الربيعي38445
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي احمد علي جفال القيسي38446
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد مهوس عوض كحامي الشمري38447
13االسحاقيكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساميه شمس احمد جسام طرفه38448
19الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنجوى كمال حميد حسين البياتي38449
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19بلدكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة حسان صبار ياسين المرسومي38450
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعابده محمد شاكر عبدالكريم صادق الربيعي38451
10االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند رياض مسربت محمد طرفه38452
2تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد جمعه سهيل نجم الدوري38456
10الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه امجد كريم رستم الونداوي38457
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد سعيد ثابت ذياب الحمداني38459
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكركاطع يحيى صالح اسماعيل البياتي38460
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسالم احمد محمد جواد الهيبي38461
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد السالم فتاح عاصي خليل البياتي38463
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح حردان مخلف احمد الدوري38464
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد فتاح فهد محيميد38468
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر فارس غازي عبد الحسين البياني38469
14سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عباس ابراهيم محمد الدراجي38474
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنضال ناصر سلمان يوسف الدوري38475
10بيجيكلية الحدباء الجامعيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىشهد عبد مطلب خبصي بطاح الجبوري38476
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىازهار شمس احمد جسام طرفه38477
18بيجيادابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسراج خلف شعبان عطيه القيسي38478
21تكريتكلية تربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه مازن حامد سلطان الناصري38479
22سامراءاالمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعهد جمعه عبدالكريم ياسين السامرائي38480
13بلداالداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى عبد الجليل كاظم سعدون الدراجي38481
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم احمد سبهان عبد الجبوري38482
19سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجمانه شاكر احمد خلف الفي38483
21االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء حسين نوري جميل اطعيمه38484
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار صالح ايوب حمادي الدوري38485
20سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم حمدان حسن العيساوي38486
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبشرى عباس فاضل نصيف السالمي38487
10الدراسة الكرديةلغة كرديةدبلومكاتب  أنثىتافگه جاسم فهد عباس38488
4قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد محمود عبوش محمد البياتي38491
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد بدر احمد مال العزاوي38492
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبدالسالم عبدالرحمن مصطفى الحديثي38494
19الطوزكلية التربية لبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى نزهان خورشيد حسين البياتي38496
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12الضلوعيةالعلوم التربوية والنفسية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىاسيا مطلك تركي يحيى الجبوري38497
19سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء خالد ياسين احمد العباسي38498
6الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب فوزي عبيد احمد الجواري38499
25تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى هيثم عبدالقادر صالح القاسمي38500
19االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى خالد علي صالح االحبابي38503
7قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىباكزه احمد عزيز اسماعيل البياتي38505
10الدوراعداديةكاتب  أنثىازهار خليل ابراهيم خليل الدوري38506
15الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىضحى احمد محمد جواد الهيبي38507
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىامنه احمد طايس عبدهللا التكريتي38508
30بيجياعداديةكاتب  أنثىاسيل ارشد خلف عبد المولى38510
20التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكراحمد محمد زكي ابراهيم باييز الحديثي38512
18سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه كريم كيطان عزيز اعذيه38513
15الطوزكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب عبدالواحد مختار مسيب البياتي38514
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مظهر احمد نجم الجواري38515
3ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعمر احمد طاهر عبدالرزاق الناصري38516
12بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكروليد خلف عطية سليمان الجبوري38517
23االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعهود حسن علي جسام طرفه38518
5التعليم المهنياعداديةكاتبذكراحمد ضياء احمد علوان السامرائي38519
15يثربكلية التربية / سامراء تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد بدر عزيز كماش الخزرجي38520
23سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى فليح حسن صالح الدراجي38521
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرماهر ياس صالح حسين الجواري38525
15سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة عبد الحميد محمد حمودي السامرائي38526
5قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد فؤاد ايراهيم هزاع البياتي38527
27بيجيكلية الزراعه اخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىمها خليل حمود رجب القيسي38528
20االسحاقيالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي احمد جاسم علي اطعيمه38529
25الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمود عبدهللا جمعه البياتي38530
15قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول يوسف خماس احمد بال38531
10الطوزتربية طوز خورماتووفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خالد عبد الكريم كاظم البياتي38533
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد ياسين علي عبوش البياتي38534
25بيجيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم محمود درج ارديني الصجري38535
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث منذر نعمان عسكر الفياصي38536
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10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرياسين ابراهيم طعمه حسين السبعاوي38538
13الطوز  التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عدنان عبدهللا مصطفى ال معروف38539
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاكرام خالد حماده ياسين السامرائي38541
5الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى رعد محمد عبدهللا المراسمه38544
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرحميد نايف محمود سالم العجيلي38545
3ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى احمد طاهر عبد الرزاق الناصري38546
1سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد هللا زاحم الطيف احمد البو اسود38547
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحمزه عبد هللا محمد عبد هللا طرفه38548
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد باقر محمد وادي البياتي38549
9سامراءكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن بديع حالوب كاظم السامرائي38551
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء محمود علي حسين38553
25يثربلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريحيى عارف عبد الوهاب عمر الحشماوي38554
20تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشبيب دخيل عواد حمد الدليمي38555
17بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهبه هادي اسماعيل ابراهيم الدليمي38556
16الدوركلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىهبة جمعة محمود عبد الفهداوي38557
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىماجده عباس فاضل علوان الحداد38558
15سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كريم كيطان عزيز اعذيه38560
8تكريتكلية االداب الترجمةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر محمد حسين سلطان العزاوي38561
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرايهاب حميد احمد حبيب38562
16الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلقمان رؤوف محمدغريب يوسف38563
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىريم صالح محمد حديد اللهيبي38566
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد اسماعيل عطيه الجبوري38567
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمانع عبدهللا خضر حسن العجيلي38569
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرارام جاسم محمد نوري جواد -38570
10بلد كلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي صدام علي سودي الراشدي38571
30االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان رياض مسربت محمد طرفه38572
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراوس فخري مهدي صالح العبيدي38573
10تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىزينه ايوب محمد جواد الدوري38574
6بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب عبد الكريم اسماعيل صبح الحمداني38577
22سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقبس نجم عبدهللا حلبوص البوهادي38578
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمعالي ستار نامق توفيق البياتي38579
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11االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد سامي علي حسين شايع38580
20تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىذكرى احمد زيدان كوشان القاسمي38581
21بيجيالعلوم االسالميهإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمريم مظهر خلف حسن البومهيدي38582
20بيجيكلية العلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىأتين عامر حميد منصور العزاوي38583
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسراب محسن احمد علي البو بدري38584
20الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء جميل حسن عبدالرحمن الداودي38585
15تكريتالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء عامر جمعة مهدي الحلواني38589
14الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سمير خضير عباس الدجيلي38591
17الدجيلالعلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىحنين قاسم عبد محمود العبيدي38593
21تكريتاعداديةكاتب  أنثىمروه صالح ابراهيم محمد الجبورية38594
23سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صالح مشكور الهو البازي38595
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغزوان نزار كامل فرحان التكريتي38597
18يثربكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة خالد عباس علي الصفو38598
30الطوزكليه التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامينة مرعي حسن عليوي البومفرجي38599
25تكريتكلية السالم إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد ارميض ابرهيم الحمداني38600
25سامراءكلية المأمون الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فؤاد ابراهيم عبد الوهاب السامرائي38601
30سامراءرياضةدبلومكاتب  أنثىشجن اياد سعيد علي الحماده38603
12تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدالموجود حميد سلمان داود الماشطي38604
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىشهد ياسين شاكر محمود العباسي38605
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىبينار مكرم اكرم محمد الدباغ38608
5سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمصطفى محمد خليفة هايس العباسي38611
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكربارق ستار نامق توفيق البياتي38613
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا رفيق حسين صالح البياتي38614
21قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوفه حواس خورشيد حسين البياتي38615
20الطوزكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنار صاحب مهدي مبارك البياتي38616
9يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء وادي عبد العزيز محمود التميمي38617
20بيجيتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهويده محسن علي جمعه العكيدي38618
20بيجيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل جاسم محمد علي الجنابي38619
30تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي جابر حمود عبود الكراعي38621
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرطامي كريم حمادي حمده البو حمود38622
25يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىامل علي حسين جاسم الدليمي38623
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22الدجيلالتربية األساسيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن حسين علي حسين الخزرجي38624
12الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم محمد حسين عبد .38625
20بيجياعداديةكاتب  ذكرفراس شبيب محمد علي الدليمي38626
30الطوزكلية االدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد هادي علي سليمان البياتي38627
26سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء ثابت مهود حسن البازي38628
18الدجيلاعداديةكاتب  ذكركمال الدين عباس لطيف جاسم الخزرجي38629
14تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرسالم جاسم رؤوف احمد الجبوري38630
19قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى عبدين كاظم داود البياتي38631
23بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايات علي حسن هادي العبيدي38632
25قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشاهين محمد ابراهيم شاهين38633
11الشرقاطكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جاسم مهدي نصيف الجاسم38634
7سامراءكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله اسماعيل حميد حمد الدراجي38635
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرقيصر فخري مهدي صالح العبيدي38636
15بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبدالستار ابراهيم عويد الراوي38637
13االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسبهان زيد مريف حسين اطعيمه38638
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد يوسف ايدين سلمان الجايرلي38639
34سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمية خليل ابراهيم محمد الدراجي38640
12الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم محمدفوزي نجم عبد الزبيدي38641
23الدجيلالتربية األساسيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحوراء جاسم جميل جاسم المرسومي38642
0بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىازهار صالح محمد ناصر الحمداني38643
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى مرعي حسن عليوي البومفرجي38644
22تكريتادارة وقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر عامر حافظ حمد الحديثي38647
38تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرمقداد محمد ياسين واحد الكراعي38649
13الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد احمد عجاج جرجيس الجميلي38650
26بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمعتز عماد محمد عبد .38651
21الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره اصغر حسين علي .38652
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار عباس لطيف جاسم الخزرجي38654
7قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد علي كاظم البياتي38655
20الضلوعيةكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه سالم حمد اجدع الجبوري38656
17الضلوعيةكلية االداب / قسم اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد محمد حاتم احمد الجواري38657
18بلدكلية المأمون الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى محمد عبد الصادق عبد الحسن الربيعي38659
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14تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عامر عطيه زيدان التكريتي38661
15تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج منذر خزعل فيصل الخشماني38662
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود قصي وجيه مهدي السامرائي38663
30بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم عدنان عبد الحميد عبدهللا العيسى38665
7الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه يوسف فياض طوفان الدليمي38666
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرقاسم ابراهيم سبع عباس النهار38668
21الشرقاطالعلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعسل حسان محمود خلف الجبوري38670
10الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميس حسين علي شاكر العبيدي38671
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد محمود حميد حمادي اللهيبي38672
40بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرضرغام عبدالحميد جعفر عباس الكيم38674
15سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلينا عبدالمهدي محمود محمد السامرائي38675
13قرى آمرليكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء حمد جنيد اسكندر البياتي38676
30الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسارة فاضل علي حمزة المرسومي38677
37بلدكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس حارز عطاهللا سلمان الربيعي38679
15الشرقاطكلية االداره واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسعدون عادل اخزيم محمد الجميلي38680
35الضلوعيةكلية التاريخ الحديث والمعاصرتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالوهاب ربح خلف علو الجبوري38682
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىلبنى ناجي محمد عبدهللا الدوري38684
25قرى آمرليكليه  التربيه جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينا حيدر مردان جنو البياتی38685
18الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرعمر عطوان رميض ذيبان امبيجان38686
27بيجيكلية التربية االساسية - الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمؤيد باسم محمد عبدهللا الراوي38689
33قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسلوى عبدين كاظم داود البياتي38691
21سامراءاالمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا مزهر كامل فاضل البازي38692
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفهد علي طعس مخلف البازي38693
23سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا حسين حبيب داود السامرائي38694
15الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىفاطمه رحمان نجم عبود البازي38696
6بيجياعداديةكاتب  أنثىساره سعد احمد نامس الجبوري38697
27بلدكلية المصطفى االمين إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه طه ياسين حسن الجنابي38698
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا عادل ابراهيم زيدان الناصري38699
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر نعيم ندا ماضي النهار38703
20قرى آمرليإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصبيحه فاضل كاظم داود البياتي38704
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد سيف الدين صادق ابراهيم الطيار38705
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19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم جميل كمال ارحيم الدوري38707
11تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىشهباء عمار فاضل فياض الحمداني38710
16تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرلبنان صالح مهدي مطر العبيدي38712
20قرى آمرليكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء قاسم فاضل كاظم البياتي38713
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىتغريد عالء اسماعيل علي الدوري38714
30بلدالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىوفاء حسين عبد عباس البدري38715
10يثربالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء سعد محمد علي االحبابي38716
15بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسهام مرشد ثامر دهش الطائي38717
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررياض احمد حسين خلف .38720
19الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مراد رحيم مجيد المكدمي38721
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنمير اسماعيل صياد سالم الجميلي38725
23بيجيكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهدى يونس عبدهللا علوان الفريجي38726
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد صباح محمود عباس العباسي38727
11الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسين مراد رحيم مجيد المكدمي38731
25تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىوجدان ثامر شطب علوش الدوري38732
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا حسين احمد حمود المفرجي38733
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد شاكر محمود سايج الفراجي38735
27الدجيلكلية التربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا عبد الخالق وهيب حسين -38736
20الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصعب ضياء شامل حسين الدوري38737
30التعليم المهنيالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرسامر بهاء نعمان جاسم الحسين38740
22سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا سعد اسماعيل خلف الدراجي38743
20الطوزاللغاتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيمان حسين حسن غفور الجاف38746
10تكريتثالث متوسطسائق اقدم  ذكرنعيم منذر خليل جاسم الحديثي38747
14بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشمس علي خلف عبدهللا الحمداني38749
10بيجيالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمناف خلف شكوري محمد القيسي38751
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرشاكر محمود فياض خلف العبيدي38752
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرغد محمود رؤوف احمد الجبوري38753
13تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس طالل حميدي محمد الحديثي38756
27تكريتكلية العلومحاسوبماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور خضر نصيف جاسم البياتي38758
25تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة ثامر نوري حسن الحديثي38759
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرغد محمود رؤوف احمد الجبوري38760



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

24سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر عبد القادر صالح عبد الرزاق السامرائي38761
25الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد احمد عبدالنبي حسين الحاوي38762
13الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورا يونس فاضل عباس البياتي38766
21العلمعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرابراهيم هاشم محمد حسن الجنابي38771
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز عبدهللا حسن محمد الجبوري38772
12سامراءالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصيل لطف هللا احمد محمد الدوري38773
20الدوركلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكربشار تحسين حمدي عبدالغفور اآللوسي38774
19الشرقاطكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرطلب احمد خرنوب ابراهيم الشمري38776
15الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد خميس مهدي صالح البياتي38777
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىانتصار كنعان ابراهيم علي الجواري38778
15تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه رافع علي يوسف العبيدي38779
20تكريتكلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرامين موفق ابراهيم محمود الشمري38780
25الطوزعلوم اسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمية عبدالوهاب علي حسين البياتي38781
6تكريتاعداديةكاتب  ذكرمعاويه رياض محي مولود الغديري38783
12الشرقاطكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضر جاسم خضر عباس الياس38785
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتهاني عزالدين محمد جواد العاصي38786
18الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه عماد عبدهللا كوان الجبوري38789
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبد العليم كريم علي عبد اعذيه38791
10الطوزكلية التربية طوزخورماتوافيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيالن احمد محمد احمد داودي38792
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محمد نعمان عبدالغني الشيشاوي38793
21الطوزاصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى صادق جعفر علي مال الياس38794
25االسحاقيالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاصد صالح حاجم سلطان اعذيه38796
20الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسركوت بايز قادر كريم شيخان38797
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىساره نوري سعيد مصطفى الداودي38799
10الطوزاعداديةكاتب  ذكربشتوان حسين علي رشيد الداودي38800
28بيجيكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحذام خليل حمود رجب القيسي38801
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدهللا محمد عبد هللا طرفه38802
31الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل كمر حسين محمد الونداوي38803
19بلدكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عالء عبد القادر احمد الربيعي38805
16الشرقاطاخرىدبلومكاتب  أنثىاخالص حمد صالح ضامن الجبوري38807
20سامراءالعلوم السياسيةاخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعلي حسين علي احمد العزاوي38808



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

18تكريتاعداديةكاتب  أنثىغزوه كمال مولود ياس الحمداني38809
17يثربكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرؤى ابراهيم خلف محمد السعدي38810
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرفائز عوفان هوش ردوهي الشمري38811
15الطوزكلية التربية طوزخورماتوافيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيخال امين مجيد رشيد داودي38812
26الطوزكلية اصول الدين الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهيناز ناظم عبدالكريم عزيز -38813
8قرى آمرلي كلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرغسان عدنان ابراهيم جادر بياتي38814
31يثربكلية بالد الرافدين الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهرين حسن حسين علي التميمي38815
25قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحسين علي موسى احمد البياتي38816
26يثربكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحليمه حسن عبد احمد التميمي38818
24الشرقاط كلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي جمعه درب حماده الجبوري38820
18الطوزاعداديةكاتب  ذكرطلب شكور محمود عاشور الحمداني38822
17الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد قاسم قادر كاظم الموسوي38823
22بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاحالم حيدر باقر علي الحسيني38824
25ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي ابراهيم علي سعيد عكيدي38825
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىعائشه حسين صالح عبد الجبوري38826
15الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىوديان نايف محمد جاسم الجبوري38827
11ديوان المديريةعلوم الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن عواد تبان وردي الجبوري38829
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىمنيفه زيدان جبر خليف الشمري38830
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزينب صالح عبدالمهدي طاهر الربيعي38831
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجاسم هليل ابراهيم صبح الجبوري38832
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء طارق محمد جواد عبد علي الحدادي38833
3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسليمان وهاب احمد شكر الداودي38834
10قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىمنى عدنان ابراهيم جادر بياتي38836
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرسيف غازي كريم مطر العجيلي38837
40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىباسمه نوفان عران احمد المراسمه38838
25بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرريكان حمدان عواد محل الحمداني38839
7بلدكلية االمام الجامعه / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد سعدون متعب عبد الكريم الحدادي38840
2الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمكرم وهاب احمد شكر الداودي38843
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرهمام صالح ابراهيم محمد الجبوري38844
26تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىصفا ليث صالح مهدي التكريتي38845
32بلدالفنون الجميله فنيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعباس قاسم كاظم حبيب الخزرجي38846
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30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفتحي محمد خلف حماده الجبوري38847
10الشرقاطكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون حاضر حمد عبدهللا الجميلي38848
12بلداالداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات عدنان عباس حمودي البلداوي38849
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرخليل ابراهيم مزعل حمود العجيلي38851
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانس صبحي فاضل لطيف الدوري38852
23الدوركلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسيم ياس خضير سعيد الدوري38853
10بلدكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسكينة سعدون متعب عبد الكريم الحدادي38854
23قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمحمد نجم الدين سمين ابراهيم البياتي38855
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبوكان جابر محسن امين الداودي38856
31الطوزكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحيدر مهدي احمد عبدهللا الموسوي38858
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين فتحي خلف عبدهللا الجبوري38859
10الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيان قاسم كريم سعدون داودي38860
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد صالح مدهللا سليم الجبوري38861
11االسحاقيالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل عبد النبي سالم حسين حرموش38862
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرايهاب شامل حسين علي الحمداني38864
15الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايناس حميد شهاب احمد الجبوري38865
11بلدالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس نعمه احمد علي العزاوي38867
15تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد دخيل علي العيساوي38868
35بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان طه ياسين عبدهللا الناصري38869
10يثربكلية التربية للعلوم األنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد برع ميرز محيميد الخزرجي38870
20يثرباعداديةكاتب  ذكرستار عايد عطيه غضبان السعدي38871
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى سعدهللا سالم حسين هرموش38872
22الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا فائق قادر سمين امين38873
2االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد يوسف عبد هللا حسين شايع38875
16االسحاقيكلية التربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأميمه محمود عطية حمد شايع38876
20بلدكلية االدارة و االقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىغفران سعدون متعب عبد الكريم الحدادي38877
17بيجيكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان خلف زيدان علوان الجبوري38878
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد مصطفى عبد خرمانلو38879
25الضلوعيةكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء طه عثمان روضان الفراجي38880
15قرى آمرليكلية التربية/طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررشيد عبد الحسين جهاد شريف البياتي38881
10الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث هيثم خضير محمد الجبوري38882
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9الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه جعفر موسى نصيف نداوي38883
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح احمد ظاهر الجبوري38885
9سامراءاعداديةكاتب  أنثىميسم ابراهيم علوان طه /38886
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد الصمد مجيد حسن احمد البو عباد38887
17سامراءكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىطيبه احمد مطلك محمد38888
11الدجيلاعداديةكاتب  أنثىزهراء محسن علوان سلمان المفرجي38891
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراثير عبدالغني احمد ظاهر الجبوري38893
24الدوركلية التربية االساسيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حمودي احمد مجيد البياتي38894
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام صابر قدري مولود البياتي38895
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفرناس خلف داود محمد الجبوري38896
20الضلوعيةكلية االداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه مساهر علي احمد الجبوري38897
25الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىنورا احمد خليل محمد البياتي38898
6بلدكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكركرم علي عبود حسين الراشدي38900
17تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفراس ابراهيم مزعل حمود العجيلي38902
12الدجيلالتربية البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرموفق غدار هديب مطلك الخالدي38903
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرليث حميد خلف حويجة الجنابي38904
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كركوش حسن حمود الحمداني38905
21الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر صالح عمر خضر الجبوري38907
25االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء جاسم محمد خميس طرفه38908
15قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمد رشيد ولي البياتي38909
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ناظم شويش محمود *38910
5سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد اكريم حسين مرعي البازي38913
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه سالم غالب حسين البياتي38914
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىوفاء احمد شحاذه جاسم ال محمد38915
15العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه جمعه مطر حمد الطائي38916
16الدجيلاعداديةكاتب  أنثىمالك خالد عباس ايوب الخزرجي38917
10بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد محمد فاضل احمد الربيعي38918
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسعاد حسن ابراهيم صالح الرحماني38919
8الدجيلجامعة تكريت كلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة محسن علوان سلمان المفرجي38922
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالغني عبدهللا حميدي صالح السامرائي38924
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجميل غانم خلف ظاهر الجبوري38925
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8الطوزالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار آيدين جمال طه القاضي38926
18الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسميه كريم صالح نائف البياتي38927
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمهند حسن خلف طعمه القيسي38928
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميره علي حسون محمد البياتي38929
18الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد حسن احمد خلف الجبوري38930
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعاتكة سعد جوامير نامق البياتي38931
11الدجيلكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرماهر سامي خزعل مسير الخزرجي38932
20سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى احمد حاجم سلطان العزاوي38933
15يثربكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذرى منذر مجيد عباس االحبابي38934
22بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىريام محمود عبد حسين الجنابي38935
20االسحاقيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناجح ساهي حسن دلي المجمعي38936
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد خلف رجا الجبوري38938
27الدجيلالتربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينه ماهود احمد رشيد المشايخي38939
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرعلي محمد ستوري هادي الدوري38940
10ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنضال زياد علوان صالح الجبوري38941
25بلدكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتيسير صالح مهدي حمود المحمداوي38942
30قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن محمد حسين خلف الطائي38944
28سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطاهر عماد طاهر مهود البازي38945
16سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي بهجت سالم جاسم العزاوي38947
23قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفاء منذر كريم رضا البياتي38949
21تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىغيداء ليث ياسين نجم التكريتي38950
23الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد حميد جمعه حمد الجبوري38952
24الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مظفر محمد حسن البياتي38953
20الشرقاطهندسة تقنيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىفاطمة محمد علي احمد الجبوري38954
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايه باسم قاسم مصطفى الطائي38955
25الضلوعيةالعلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعثمان بابان عبدهللا سلمان الجبوري38956
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرماجد فرحان صالح مصلح الجميلي38957
18تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوالف حسين علي حمادي الحمداني38958
25الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء ابراهيم محمود تايه -38959
40بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل مخيف عبد عصمي الجنابي38960
6تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبد الزراق منير سنودي الطائي38961
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28قرى آمرليكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم عبد محمد عبدالعزيز البياتي38962
7الطوزالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة ايدين جمال طه القاضي38963
10تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالغني طه علي التكريتي38964
30يثربكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن مطلق عبد رشيد العزاوي38966
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحسن مصطفى ابراهيم محسن38967
13سامراءكلية اآلدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدهللا عماد رجب عبداللطيف الويسي38968
21الدجيل االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراوس خالد محمد فرحان مكدمي38970
27الطوزكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين كامل محمد فاضل38971
24بلدكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد فاضل احمد حسين السلطاني38972
10بلدالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد حبيب محمود الدراجي38973
25سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم مشعل احمد عبدهللا البوعباد38975
7تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامة عبد ذياب احمد الدهمشي38976
15سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخوله حسين جاسم حمادي السامرائي38977
20الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه مجيد امين محمود الدوري38978
15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمهدي صالح خلف عياش *38979
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسالم محمد علي مخلف اللهيبي38980
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمؤيد خالد فتاح علي الجبوري38981
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم خليل احمد جاسم النعيمي38982
15العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء حماده عليوي سليمان الجبوري38984
15بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ظافر صبار عطية الطائي38985
5الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى احمد حسن صالح الجغيفي38986
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىتهجد بابان عبدهللا سلمان الجبوري38987
23االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين فالح حسن خلف اغضيب38988
20الدورتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل ياسين مجيد حميد الدوري38989
8الدورالتربيه للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم محمد عبد اللطيف محمود الدوري38991
21االسحاقيكليةالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررسل علي عيد جديع الجنابي38992
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرخالد حميد خلف محمد الجبوري38995
20الشرقاطكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرعلي محمد عجاج جرجيس الجميلي38998
24الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبد المهدي صالح مهدي الخفاجي38999
15قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد شالل علي محمد البياتي39000
10تكريتكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب رعد عبدهللا جاعد الدليمي39001
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21الطوزكلية ادارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان مهدي احمد عبدهللا الموسوي39002
18قرى آمرليكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميادة علي حسين محمود البياتي39004
17بيجي0رياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىامنه حسين مهيدي حسين الجبوري39007
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقاسم محمد علي احمد الجبوري39008
20بيجيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك بدر عماش حسين الجنابي39011
10الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينب صبري محمود شهاب البياتي39012
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىبشرى عمر حماده فلو االسودي39013
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىرؤى ابراهيم خضير عباس ال طالب39014
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام رجب عبدهللا عمر الجبوري39015
25بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء عبد السالم عبد اللطيف صالح القيسي39016
11الدوركلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكربكر وسام جمعه ابراهيم الدوري39017
25بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصفاء صفر علوان حيال الناصري39018
11الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاالء هاشم عدوان عبد الرضا الخزرجي39019
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهاوان عبدالرحمن عزيز احمد الداودي39021
18بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس داود ارميض فريح القيسي39022
15الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرايهاب ياس خضير سعيد الدوري39023
25الشرقاطاالدابارشاد تربويماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرمروان حامد علي عيسى المرسومي39025
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاحالم صالح مهدي حسن الدوري39027
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىنجوى فاضل وادي احمد النعيمي39028
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود صالح محمود زويد العكيدي39030
23الطوزكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرموفق عبدالوهاب غائب محمد الداودي39032
20ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرايوب محمد صالح محمد الخزرجي39033
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمنتظر عبدالمنعم محمد الطيف الدوري39034
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخليل احمد عبود خلف الجبوري39035
11قرى آمرليكليه تربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس طارق محمود يوسف البياتي39036
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد طارق حسن سالمه طرفه39038
27الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهديل هندي حسن صحن الجميلي39039
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل سعيد جسوم مهدي السعدي39040
22يثربالتربية للبنات عربيدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد صبار نعمه جاسم االحبابي39041
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان حميد محمود علي العباسي39042
23ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهند مدين محمد احمد الجواري39043
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15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعالء كاظم علي خلف الدهلكي39044
10الضلوعيةالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام مهدي صالح عطيه الجبوري39045
16تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسماء بدر صابر عبدالعزيز الرفاعي39046
5العلمابتدائيةحرفي  أنثىسهيلة رمضان محيميد عبد هللا الجبوري39048
10الشرقاطكلية التربيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء اكرم علي امين الدليمي39049
26الطوزكليه اصول الدين الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد عباس عوني تقي كوره موسى39050
12سامراءكليه الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد ماجد جهاد حسن العزاوي39051
25بلدكلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزة رياض حبيب حسين الشامي39052
6الدجيلالدراسات االسالمية باللغة االنكليزية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث غانم محمد حسين التميمي39053
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم احمد خلف جاسم الجبوري39055
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرمهدي شوقي محمد معروف -39056
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد رشيد عواد عيسى الجبوري39057
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الرحمن حامد حسن احمد الطائي39058
28يثربكلية التربية/للعلوم الصرفه/ ابن الهيثمفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرسل طه حسين عبد العزاوي39059
15االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف عامر عبد صالح شايع39060
10قرى آمرليكليه تربيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقداد طارق محمود يوسف البياتي39061
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحيدر صبحي حرفوش علوان الفريجي39063
30تكريتكلية الزراعهاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىنور عادل ابراهيم زيدان الناصري39064
33االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حسين علي عبدهللا شايع39069
17الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جمعه خلف شرار الجبوري39070
24ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىسبأ سعدون جابر ابراهيم التكريتي39072
38بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرونق جمال سعد نصيف الموالي39073
25الشرقاطكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروليد عبدهللا حسن حميد الدليمي39074
12االسحاقياعداديةكاتب  أنثىرسل فالح حسن علي شايع39075
15بلدكلية التربية للعلوم الصرفه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة رياض حبيب حسين الشامي39077
15الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنور عبد الرزاق جهاد جاسم التكريتي39078
16الدجيلاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق صالح هاشم كعود المكدمي39079
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضاري ابراهيم راكان علي الرملي39082
14سامراءكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام ابراهيم رشيد حسين المرسومي39083
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىزينب محسن علوان سلمان المفرجي39086
15الطوزكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأمل جليل محمد فرج الداودي39087
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12الطوزكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدنيا علي مجيد حميد العزاوي39088
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمراد كريم عبد حسون الفراجي39089
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىمروه رشيد خورشيد عمر39090
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرصهيب احمد جبار حميد الجواري39091
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىضيماء رشيد توفيق عبد هللا الدوري39092
12الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرباب نايف سبهان خلف الجبوري39094
35سامراءالعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرانسام عبدالحميد حسين احمد الدراجي39096
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد دهيش سعود خطاب الجبوري39097
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان حمدان عبدهللا حبيب الفراجي39098
25االسحاقيكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح حميد سفاح مشوح عطيش39100
25ديوان المديريةكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرنصير خوام محمد حسين الحبابي39103
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهديل انيس أديب سكران الدوري39104
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند محمد احمد حمد الجميلي39105
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمقبوله عبدهللا رجب شبطه الجبوري39106
23تكريتكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنور جاسم محمد حوري الجبوري39107
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسين احمد سالم عباس الجبوري39109
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرويدة عبدهللا حسن عبدهللا السامرائي39110
28الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىصفا خالد صفر خلف البياتي39111
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر عواد تماوي علي الجبوري39112
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن جالل عبدهللا محمد الجبوري39113
10االسحاقيكلية التربية فيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرباب ماجد ظاهر حمادي اطعيمه39114
22العلمكلية التربية بناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حسيب مجيد مهوس الجبوري39115
4ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىايه اثير ابراهيم لفته النيساني39116
15الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين خلف محمد محمود الجبوري39117
13يثربكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي مهدي علي خليفه الخزرجي39118
18سامراءكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال حميد فهد سهيل العيساوي39119
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد مخيبر مالك حسين العبادي39120
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعالء فتحي صالح محمد الدليمي39121
27الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحنين حسين عبدهللا ابراهيم الدوري39122
39سامراءالتربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهديل عبدالمجيد حسين احمد الدراجي39125
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم حمزه عباس محمد البياتي39126
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11يثربكلية االداب  تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد نصيف جاسم االحبابي39127
25قرى آمرليإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنجوى محمود يوسف حسن البياتي39129
23الطوزتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين طه خلف اسماعيل -39130
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرغزوان مجيد كاظم خميس -39131
12االسحاقيكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب ماجد ظاهر حمادي اطعيمه39132
21الشرقاطكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحال رافع محمود رجب الحديثي39133
23االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء يونس حميد حبيب القيسي39134
20الدجيلالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب غانم محمد حسين التميمي39135
4العلمثالث متوسطحارس اول  ذكررياض مجيد حمد عبدهللا الجميلي39136
7العلماعداديةكاتب  ذكرنمير صالح محمد خلف الجبوري39138
20الشرقاطالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنها سعيد مجيد علي الخفاجي39139
33تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد عادل مجيد حميد السامرائي39140
17الدجيلالفقهاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا احمد كديمي حسن الزبيدي39141
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد سمير عبد جارهللا المولى39142
25تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى محمد جمعه حسين الحديثي39143
14تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد نوري راشد زيدان الطائي39144
7يثربمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود سحاب عداي طعمه الخزرجي39147
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسبهان سعد سالم حمد القيسي39148
30االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيد محمود انصيف اشجيرج اعذية39149
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرغده ماهر خلف طعمه المخلبي39150
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى قصي وجيه مهدي السامرائي39152
7يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهمسات حسين عباس محمد العزاوي39153
15الطوزكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم عباس حسن محمد الصالحي39154
13تكريتاعداديةكاتب  أنثىنور نزهان محمد فياض العجيلي39155
18تكريتكلية التربية لبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله منذر عياده محمود الطربولي39156
15سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند رزاق حسو علو البازي39157
15بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه ياسر اسماعيل عبدالرحمن الحمداني39158
7سامراءعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال عبد الناصر محمد صالح البو رحمان39159
5الدوركلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطامي عبدالرزاق شعالن سطام الحسان39160
35بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىوسن قاسم شخير ناصر السالمي39161
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرابراهيم خالد خلف حمدان الجنابي39162
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20الطوزكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسماح خضر محمد اسماعيل البياتي39164
28تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسارة صباح محمد شهاب داموك39165
8بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعصام صالح سلطان محمد القيسي39166
25الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبدور عبدالرحمن عبدالواحد يعقوب الداغر39167
13االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفلایر خلف احمد خلف اطعيمه39168
25قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصاحب هاشم تقي ابراهيم البياتي39169
21سامراءالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوسن عبدالمجيد حسين احمد الدراجي39170
29الطوز  كلية التربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء صفوك محمود عبد هللا نعيمي39171
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود احمد خماس عزيز البياتي39173
30سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىجوالن زبن حبيب احمد العباسي39174
5بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسجى اكرم حسين سارو االركوازي39177
9العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرايسر مجيد حمد عبدهللا الجميلي39178
32الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا عبدهللا صالح حسين الجبوري39179
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه عبدالواحد مهدي حمد العباسي39180
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسندس غازي حمود زيدان الحداد39181
12تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساجر ادريس عبدالرحمن حسين العجيلي39182
25بيجيكلية الجيلوجيا والجغرافيةجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد الكريم جاسم محمد جابر الجميلي39183
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىنمارق قحطان رشاد جاسم الهاشمي39184
26بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر روي حسين عبد البو محسن39186
14بلدكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى شويش حميد عبد العزاوي39187
17بلدكلية االمام الجامعه/ بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىزهراء حميد شاكر نايف الجميلي39188
6بلداالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر ناهض علي اصغر مهدي الحيدري39190
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبراق علي صابر عبدالعزيز الرفاعي39191
15سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلوى محمود حسين احمد الدراجي39192
13الطوزالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده جمال خزعل مسيب البياتي39195
18تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان صالح بحر فياض العجيلي39197
10الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه كامل رشيد فاضل الدوري39198
6بيجيابتدائيةحرفي  ذكرامين حماش صالح ناصر السالمي39199
13بلدكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين سعيد مهدي صالح العزاوي39200
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد شذر حسين طرفه39202
20ديوان المديريةكلية التقنية االدارية/بغدادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي محمد حسين شاكر مجمع39203
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30الطوزكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه غازي فيصل مهدي البياتي39204
16الدوركلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم كريم حربي الدوري39205
20الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغسان حميد علي دليمي الخزرجي39206
10بلدكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى اياد عبد عباس العجيلي39207
16تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا اياد عريبي اسعد التكريتي39208
30سامراءكلية االمام االعظم الجامعة/ سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالفاروق ادريس مجيد محمود الدراجي39210
23سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند وليد احمد جارهللا النيساني39211
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحميد محمد علي حسين اللهيبي39212
11الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل احمد عبد حسن العزاوي39213
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى احمد حسن جاسم الدوري39215
25سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عبدالمجيد حسين احمد الدراجي39216
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر اسامه عباس فتحي الدوري39218
30سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىناديه شاكر محمود سعيد الرحماني39219
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم جمعه حسن صحن الجميلي39220
25الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء زكي محمد احمد البياتي39225
24تكريتكلية علوم كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم ياسر زكي عبدالكريم الشكرجي39226
10بلدكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى جاسم محمد علي بال39227
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراسعد محمد دخيل ماجد ...39229
19تكريتتربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأمل عبدالخالق احمد عودا الجغيفي39231
20الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد بدر عواد علوان الشاماني39232
10الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى مهدي حميد مصطفى الموسوي39233
40سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء حميد جاسم علوان السامرائي39234
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى محمد عيدان عطوان السامرائي39235
16تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين اياد عريبي اسعد التكريتي39236
24الضلوعيةاالدابإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرنبراس احمد عبدهللا فارس الخزرجي39239
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىليلى ناظم ابراهيم محمود الناصري39240
35بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم ناجح عبد الجبار علي الداوودي39241
10الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاعياد خلف علي عطية الجبوري39242
6الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعارف ادريس حمد محمد الجبوري39243
33سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح حميد ابراهيم صالح البشير39246
15بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرام كامل عواد عبد الجنابي39247
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10ديوان المديريةالقانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىميرفت فؤاد جبار جاسم الخزرجي39248
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرقائد حسين خلف ابراهيم البواسود39250
15يثربكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه صبار حميد بربوتي الجبوري39255
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرونق ياسين ضياف مرمي الدوري39256
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى محمد عيدان عطوان السامرائي39257
30سامراءاعداديةكاتب  ذكروسام عبدالحميد حسين احمد الدراجي39258
18العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى محمد علي عبد الجبوري39259
25يثربكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالره خالد اسماعيل علي االحبابي39260
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد ناظم مجيد محمد السامرائي39261
15بيجيقسم الرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه واثق سعيد عمر الحديثي39264
20سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم حاتم عبد حسن العزاوي39265
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار باسل داود سليمان الحديثي39266
11االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فاضل صعب علي طعيمة39267
27بيجي التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانتصار علي عجيل صالح القيسي39268
22تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر عماد الدين حافظ مهدي -39269
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعلياء حسين عباس احمد الحرباوي39270
20سامراءكلية التربية للعلوم الصرفكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء سالم محمد مراد الخالدي39272
19الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحنان عامر جاسم عبدالحسين الخزرجي39274
21تكريتكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىبيان ثاني حسين محمود الثويني39275
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىهاجر رائد علي عبدالهادي السعدون39277
15بيجيكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح قيس حامد مجيد الشيشاوي39278
22سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء لفته علي حسن العباسي39279
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالمهيمن فاضل عبدالملك مهدي المعماري39280
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىايثار كمال عبدهللا محمد الربيعي39281
16ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر ظافر احمد منديل العجيلي39282
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمي علي حسين عبد العزاوي39284
28سامراءاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعائشه عزالدين عبدالمجيد طه الصباغ39286
15بيجيكلية العلوم / قسم الكيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسراء محمد ابراهيم عبد الطائي39287
13بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان كامل عواد عبد الجنابي39288
21سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسعاد محمد الصادق فؤاد الدين قوام الكليدار39289
13بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراردوان وليد احمد سلمان الجميلي39290
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35سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسرى مرعي ياسين خضير البو اسود39291
10تكريتكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم صفر علوان حيال الناصري39293
27االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد حسين درويش حنتوش اطعيمه39294
33تكريتكلية العلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىسحر جميل عبد محمد الزهيري39295
16سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه محمد يوسف بالل -39297
27سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة خليل ابراهيم علي البو هادي39299
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس شفيق جاسم محمد الجداع39300
15سامراءكليه التربية / سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسه منهل خلف حمد البو اسود39302
11تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد سعد مصطفى حميد الجوعاني39303
25العلمكلية التربيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغادة خلف محمود خلف الجبوري39305
2ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكراسل حسين عالوي صعصيع الجبوري39306
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس جاسم محمد سلمان الربيعي39308
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراسامة احمد ياسين رشيد الناصري39309
23االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد حسين سليم القيسي39310
16الشرقاطكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده قاسم جبوري احمود البدري39311
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد فاضل خلف عبدهللا الجبوري39312
15الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىايصو قاسم علي كاظم الموسوي39313
17تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا معن تركي عجيل الخشماني39315
14سامراءتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء طه عواد بري البوهادي39316
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء حسن علي جاسم العباسي39317
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكراحمد خميس عيفان عامر العيساوي39318
26الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرثائر محمد شاكر محمود الناصري39321
29تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتبارك احمد ياسين عبدهللا الناصري39323
16سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرليث هالل محمود سعيد البياتي39324
25ديوان المديرية كلية االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعمر غزيل جاسم هريس الخزرجي39326
20الشرقاطاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحازم عبدهللا محمد علي الجبوري39327
15سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرصهيب مصطفى نظير مصطفى السامرائي39328
18الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىايمان قاسم علي كاظم الموسوي39331
25تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي ولي العبيدي39332
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمهند كريم عبود جاسم السامرائي39337
10الطوزكلية التربية الطوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد وهاب احمد خورشيد البياتي39340
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30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرغد عصام حسين علي الدوري39341
30تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى خليل ابراهيم نجم الناصري39342
18سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد سعد صبار حسن السامرائي39344
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراسامه يونس محمد علوان العباسي39347
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشرى هاشم فارس عبدون الجبوري39349
7قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي محمد حسن البياتي39350
20تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء صادق حمدي حسين االلوسي39351
6قرى آمرليكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبداالله يعقوب خضر حسن البياتي39352
13الدوراالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر اسماعيل صالح احمد البوعباس39354
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفلایر نجم عبدهللا عبد الجبورس39355
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عبدهللا نامس شكطي الشكطي39357
25سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبد القادر محمود احمد السامرائي39358
20الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن احمد جاسم صالح الحيدري39360
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسين عالوي ظاهر حسن اللهيبي39362
5بيجي التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عامر عبد عصمي الجنابي39363
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه محمد محمود عبد السعدي39364
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي سعدون ندا محمد الجبوري39365
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىناهده عطية عباس حسون العاصي39367
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد جمعه علي بطاح العباسي39369
21الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا حسن حلفه كعود المكدمي39371
0يثرببدون شهادةموظف خدمة  أنثىنهله محمد سعدي حمود الخزرجي39372
10ديوان المديرية كلية االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكربراء ابراهيم عبدهللا عيسى التكريتي39373
15تكريتالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان صباح عبدهللا جاعد الدليمي39375
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ابراهيم مهدي عبدالرحمن البدري39376
14تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى صبار مصطفى عبدهللا الموسى فرج39377
9قرى آمرليكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء علي محمد حسن البياتي39379
20يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند احمد عباس احمد التميمي39380
30الدجيلاعداديةكاتب  ذكرغسان عبد الحسين علوان عبد الهادي الحمداني39381
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىحنان حميد عبداللطيف جاسم السامرائي39382
25سامراءالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينه ثامر خماس أحمد المشهداني39384
13بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء ضياء حسين محمد الحيالي39385
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10يثرببدون شهادةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد سعدي حمود الخزرجي39386
16ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروليد خالد جاسم حمادي العبيدي39387
12ديوان المديريةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىماهرة مدهللا عبدهللا محسن الصحن39388
20سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكراثير اذار عباس محمد الزغبادي39389
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزمن صباح لطيف حمود النيساني39391
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىسمر ايوب حسين مطر البازي39393
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرصالح طامي علي حسين شايع39394
6ديوان المديريةكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد ظاهر نايف ابراهيم الرفيعي39395
10الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعظيد حسين محمود عبدهللا الجبوري39396
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنزار يونس رشيد سعيد الجميلي39398
15الشرقاط كلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد هايس عيدان جاسم اللهيبي39399
10بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان ضياء حسين محمد الحيالي39400
7سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبد القادر غني علي محمد البازي39401
15االسحاقيكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عطية خلف علوان المجمعي39403
20الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير عامر عداي جاسم الخزرجي39404
17تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور تحسين ذنون احمد األمين39405
20الدوركلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عبدالوهاب قدوري عتوي الدوري39406
22الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه ياسين بكر جوير الجبوري39407
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد محمد سليم عزيز العويسي39408
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىفاطمه أنمار عبد الخالق محمود الدوري39409
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد وليد فاضل سبتي الحميري39411
26العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىهند مجهول ندا محمد الجبوري39412
10بلدالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزيز فليح حسن حمود الرفيعي39413
10الدورابتدائيةحرفي  ذكربشار كامل طه يوسف الدوري39414
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز حسين علي حمد /39415
10الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىفاطمه لطفي منصور حسن .39420
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حميد محمد عبدهللا اللهيبي39421
20سامراءكلية بغداد للعلوم االقتصاديةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىناديه مصطفى محمود عبدالجبار الحمودي39422
22االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء اسماعيل محمد صالح الجبوري39423
15الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره شهاب احمد شكر الداودي39424
15االسحاقيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمية عداي فزع حمدان الجنابي39425
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23الدورعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرهيثم صابر عواد خضر الدوري39426
20العلماعداديةكاتب  ذكرصالح مهدي صالح عناز الجميلي39427
5الضلوعيةالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا بشير احمد عبدالغني الجبوري39428
25الطوزالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل كامل هللا ويردي عباس البياتي39429
15تكريتكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه مساهر عواد خلف /39431
10الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاخالص لطفي منصور حسن .39433
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عطيه رحال خلف الجبوري39434
26سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان ابراهيم احمد حسن العزاوي39437
10بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصباح ظافر صبار عطيه الجواري39438
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىاسراء ابراهيم حميدي مرمي الدوري39439
30تكريتالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عامر ابراهيم مخلف الزناد39440
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحسن رافع احمد حسن الدوري39442
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدو علي فرمان المكدمي39443
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرفائز سعدي كريم نعمان الدوري39444
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكربسام عبد الكاظم مزحم عبيد الخزرجي39445
25سامراءالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعامر اسماعيل صالح حسين العباسي39446
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنجاح خلف صالح علي العبيدي39447
25يثربتربية عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان حميد مجيد طه الحشماوي39448
10ديوان المديريةكلية الرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحيدر علي عبيد حمد الجنابي39449
12يثرباالدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد الرحمن احمد مصلح حشماوي39451
25االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبد الحميد محمد حسين علي اطعيمه39452
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىابتهال بهادالدين محمود علي كهيه39453
10االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعيمه عبد الواحد كلش حنتوش /39454
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرهيثم مسعود حمود عباس المكدمي39455
20الضلوعيةكلية العلوم االجتماعية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرمهند دحام سالم جاسم الجبوري39456
25سامراءالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد نمر حسن الحسيني39457
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرضمير ابراهيم عباس عبدالوهاب الجبوري39458
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد خضر احمد ابراهيم الجبوري39461
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرخوام حامد عبدالحميد كمون الفراجي39462
40تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل عبدالرحمن خليل ابراهيم عالوي39463
10العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء خالد محمود عبد هللا الجبوري39468
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2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالمالك ادريس سلطان احمد اللهيبي39469
15يثربكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء ستار دوحي جبر الكرعاوي39471
30الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرطه هاشم مهدي حسن الدوري39473
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرأمجد باسم احمد عبيد الجبوري39475
12الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق ارحيل وهاب خلف الجبوري39477
13الضلوعيةتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاثار عبد الستار شهاب احمد الخزرجي39478
10قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرفاضل حمد سليمان خلف /39479
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين طلعت محمد خورشيد دفه39480
11الشرقاطكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب عبدهللا جاسم محمد الجبوري39481
25بيجياعداديةكاتب  ذكرهجران عبد مطر حداد العيساوي39482
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عبدهللا خليف عواد الجبوري39483
20يثربتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل احمد حسين منصور الكرخي39486
11يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاصي احمد اسود سالم الحبابي39487
22الدجيلالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى محمد علي خليل فرج الكيم39490
21قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسعاد سعدون خورشيد سعاد الحمداني39496
20الدوراعداديةكاتب  أنثىهوازن ضياء عبدهللا مضحي الدوري39501
15العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين خضر محمد عمر الجبوري39503
6بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كريم حمد حسن الجنابي39505
19الدورعلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىسراب زكي صالح قدوري الدوري39506
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمثنى سرحان دحام ساحل الحبابي39507
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمحمد نجم الدين احمد وهاب اغا39509
25الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىفضيله ياسين خضير خلف الدوري39510
16تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عارف جبار مصطفى الويس39511
32يثربكلية العلوم التطبيقية علوم عامةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عواد حسين عبدهللا السعودي39513
17االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىيمن وليد علي مشل /39514
22ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر نايف لطيف محمد الدوري39515
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى احمد عبد حسن العزاوي39517
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقاسم محمد محمود سالم النيساني39518
40يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىميثاق حسب هللا شهاب احمد الزيدي39519
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبد حسن عبد علي الفراجي39521
16ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضيت حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاألء تحسين محمد حميد الجوعاني39522



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

23الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفد فاضل عباس ابراهيم العكاب39525
22الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف مهند عبدالعزيز مهدي الدوري39526
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة سعدهللا حسن جمعة البياتي39527
15الطوزالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافل كاظم سمين بهرام البياتي39530
35بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى اسود حسين عبود الجنابي39531
9الدجيلاالداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدون عدنان جبار جاسم الخزرجي39532
21بيجيكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء سعود صبري عبد الشنداح39533
17الضلوعيةاداره واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربكر لبيب علي حسين الخزرجي39534
30قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا فاضل قادر عباس البياتي39535
13يثربالتربية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغيث مهدي صالح جاسم االحبابي39536
10الدجيلاعداديةكاتب  أنثىلمى جواد كاظم صالح الحيدري39537
20تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى عبداالله حميد داود البياتي39538
7تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار عارف جبار مصطفى الويس39539
18الدورالهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحفصه مهند عبدالعزيز مهدي الدوري39541
30تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان غالب حسن محمد /39542
13الطوز كلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسن احمد محمد علي ساقي النجار39543
16الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى ظافر كاظم محمد االسودي39544
16الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرمال كاظم سمين بهرام البياتي39545
20سامراءكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز حميد خليفة محمد ابوعاصي39546
38سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب ياس خضير جدوع -39547
18الضلوعيةكليه االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعماد فؤاد عبد محمد السامرائي39549
30قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايمان عزالدين جاسم مراد البياتي39550
11سامراءكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالسالم فاضل مهدي السامرائي39551
12الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه علي حسين خلف الجواري39552
25بيجياعداديةكاتب  أنثىغفران ياسين محمد جاسم الجبوري39554
30الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسفانة مهند عبدالعزيز مهدي الدوري39555
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤيا كوثر ساقي علي -39558
22تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى فاضل حسن خلف البياتي39559
25بيجيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عبدهللا حسن عبدهللا الحمداني39560
20بيجيلغة عربيةدبلومكاتب  ذكرعدنان احمد خلف ياسين الجميلي39561
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانسام بهجت عبود ياسين النيساني39563
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25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحارب عطيه ياسين خليل االحبابي39565
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء علي حسين خلف الجواري39567
20االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىداليا محمد حردان جاسم طرفه39568
20بيجيادارة وأالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسماعيل عبدهللا طلب احمد الجبوري39570
17ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىمها داود سلمان عبدالجبار العبيدي39572
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي ميسر حسن جاسم الجنابي39573
18الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة الزهراء باسم عبود زيدان الصرخي39574
23الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىابتسام سالم جاسم محمد الجبوري39576
10الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة عطشان عسكر شريف البياتي39579
20الطوزالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىروباك عزيز رشيد مصطفى الداودي39580
12الدوراالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند نعمه وهيب خزعل الدوري39582
23االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء حسن رشاد حسن طرفه39584
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضبيان صبار مصطفى عبدهللا الموسى فرج39585
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىساره صفاء الدين حسين عباس العزاوي39586
11الضلوعيةكلية االمام الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء علي حسين خلف الجواري39587
30يثرباعداديةكاتب  ذكرسبعاوي علي صالح عبد الحشماوي39588
11يثرباعداديةكاتب  ذكرسنان قيس ابراهيم صالح القرة غولي39590
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرثائر صافي بدر شوكه التميمي39591
30سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء خضير ابراهيم علي البازي39592
30الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد محمد مهدي كمون الفراجي39593
25العلماعداديةكاتب  ذكرعبد وعد صالح محمد الجميلي39594
20االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عدنان معروف لفته الجنابي39597
20قرى آمرليكلية تربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها حسن سلمان سمين االمرلي39598
12الدورالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرمد صالح سامي شوقي الدوري39599
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن بسمان عبدهللا سعيد العكيدي39601
15بيجياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىضحى فائز علي حسين الجنابي39602
6الضلوعيةكلية الحقوق قانونماجستيرقانوني  ذكرمحمد ابراهيم عبدالباقي حمود السامرائي39603
30بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمها وزير سالم نوفان الطائي39605
35تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاديه خالد عمر بكر الناصري39606
15قرى آمرليالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخيرهللا زكي زيدان خلف الطائي39607
20الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احسان حسن قنبر البياتي39609
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18يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان مطلك فارس عبدالستار العزاوي39610
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حبيب جاسم جاعد البياتي39612
25الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان مجيد لطيف عمر الدوري39613
25الدورالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفرح مهند زكي عبدهللا الحيالي39614
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد حسين احمد فدعم *39615
20الضلوعيةالتربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد بدري علي جاسم العبيدي39617
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىندى ولهان جاسم محمد الحشماوي39618
25تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىصفا بديع عمر شريف الناصري39619
25سامراءالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى شامل حسين علي السامرائي39620
9يثربكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه محمد عبدهللا مهجهج الباوي39623
20الضلوعيةكلية اصول الدين إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد بدري علي جاسم العبيدي39624
12االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراركان ايوب مشعان عبد اعذية39627
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس حاتم نعمه جاسم الجبوري39631
18سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد فريد نصيف جاسم الدوري39632
15االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد حسين ظاهر حسين يساري39637
19ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمار طالب كاظم جاسم المكدمي39638
30الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروى جعفر عبدالكريم جاسم الجنابي39643
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىدينا معن تركي عجيل الخشماني39651
20سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عمالد الدين محسن علي المليسي39652
15سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه صبار دحام احمد النيساني39653
20تكريتجيولوجيجيولوجيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىبسمة موفق عبد الرزاق محمود الناصري39655
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبديعه صاحب مهدي مبارك بروري39658
11الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهوازن زياد اسود حسين الخزرجي39660
25بلدالفنون الجميلة فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء جاسم عمران عبيد الرماحي39661
26بيجيالتربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه ممدوح هوير كردي الجنابي39663
15سامراءكلية التربية /سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد معن محمد طعمة حمدان39664
20الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسراب فاضل ساقي قنبر -39665
10يثربكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر صالح ابراهيم سلمان الزهيري39666
21سامراءعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسين نجم محمد البوأسود39667
17االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد المهيمن محمد سعود احمد المجمعي39668
15بيجياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر ساير بهلول برجس الجنابي39669
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15سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب حامد احمد عبد هللا البو عباد39672
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد سعد رجب عواد الجبوري39675
25سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالكريم عزيز خلف هرموش البوهادي39676
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسوسن عيسى حسين ضامن الجبوري39678
8الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدك قاسم عسكر امين قيزاو39679
33العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي محمد عبد علي الجمبلي39680
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسامية ذياب حسن خلف زغبي39681
10الطوزكلية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى محسن جهاد رضا البياتي39682
20تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنين مهند ماهر جاسم الناصري39683
15الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمروة مظهر قاسم جعفر مال الياس39684
23سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد وليد احمد نيسان النيساني39686
23ديوان المديريةكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررائد حامد تركي زعيتر النمراوي39687
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي سعود نجم صالح الجبوري39689
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوالء يونس احمد عياش الرحمن39690
7الدوركلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرهمام عيسى رزوقي ابراهيم الدوري39691
16الطوزكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىجيالن احمد شكور حميد البياتي39692
22ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين فائق مشعل قدوري العبيدي39693
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرابراهيم جاسم هالل خلف الطائي39694
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالناصر عيدان غازي عبدهللا .39696
1قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن نورالدين سمين حسن البياتي39697
22االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد يحيى صالح حمد اعذيه39698
8قرى آمرليمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاشواق تاج الدين علي مهدي البياتي39699
10االسحاقيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسيف خالد ابراهيم شهاب المجمعي39700
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرحسن غنام خلف حمد الشيحاوي39701
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرباسم رافع محمد عليوي العزاوي39702
14الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوالله صالح ستار احمد39703
25الطوزاعداديةكاتب  ذكروزير سعيد عبدهللا رضا39704
5قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدهللا سعيد محمد محمود ابو خمرة39705
34الطوزكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهاد عبدهللا محمود خلف *39707
30الطوزكلية التربية / الطوزلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان عبدالسالم ناجي احمد البياتي39709
10االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء شاكر حمود كنفذ المجمعي39710
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26الشرقاطاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرماهر ابراهيم حمد حسن الحسن39712
26الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرمهند عبد رحيم حمزة *39713
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء جاسم حسن علوان الربيعي39715
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعمار احمد محمد غيدان *39716
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء ناجي صالح احمد العباسي39717
30الطوزاعداديةكاتب  ذكرهيوا جالل كريم صالح اغا الداودي39718
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرهيثم عبد خلف مديد الدليمي39719
20بلداالمام االعظم الجامعة تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جبار احمد حسين قيسي39721
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجمال جاسم علوان محمد الدراجي39722
17الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف طالب كريم علي الخزرجي39723
10بيجياعداديةكاتب  ذكرضياء عبدالستار عبدهللا سلطان الطائي39724
20الدجيلكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس فائز توفيق حسن العبيدي39725
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرياسين احمد مصطفى هزاع البياتي39727
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعلي جمعه حسين علي البياتي39728
5يثربالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد حبيب علي االحبابي39729
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرخضير ناجي عماش شاطي طرفه39730
27يثربكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتغريد علي حسين كاظم التميمي39731
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمازن خالد احمد حواس المجمعي39732
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمثنى اسعيد احمد ابراهيم الشمري39733
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور سعد احمد رشيد المشايخي39737
13الدجيلالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكروائل فاضل سايع فرحان الجميلي39738
19االسحاقيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسعد عبدهللا مهدي صالح اعذيه39740
11االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدون قحطان حتروش محمد اعذيه39741
12االسحاقيالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب حسن علي خلف المجمعي39742
23بيجيالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشروق محمد عكاب كاظم الجنابي39743
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرصالح دلف علي يوسف العجيلي39744
20الدجيلكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى شاكر محمود حمزه الخزرجي39745
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد حمدان لطيف شرعان المجمعي39746
19االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا صباح محمد طارش اطعيمه39747
15يثربالتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق خالد حبيب علي االحبابي39748
30بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح نزال خلف حسين العزاوي39749
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10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحي حمادي ابراهيم عباس الخزرجي39750
30بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه قيس جعفر مطلك التميمي39751
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحقي اسماعيل ابراهيم حمد المجمعي39755
13االسحاقيكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم ماجد عجمي حماد غضيب39756
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  أنثىرافده سمين علي ارزيج البياتي39757
8الدجيلكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىروى حسن هادي موسى االسودي39758
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكروعد اسماعيل محمد جدي اعذيه39759
17الضلوعيةكلية االمام الجامعة / قسم ادارة اعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررافد حاتم حسن رضيمه الفراجي39761
20الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضفاف طالب كريم علي الخزرجي39762
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمد حسن حميد محمود الفراجي39764
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى زين العابدين احمد عيسى الدلوي39765
15الدجيلكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس رزاق جميل ظاهر الخزرجي39766
34يثربالتربية عربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء خليل محمد الطيف الحشماوي39769
20تكريتاعداديةكاتب  ذكروليد خالد براك حسين الناصري39771
15سامراءالتربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا احمد مهدي ضايع39772
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمقداد قتيبه فليح حسن البرجلي39773
28الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود علي فهد اسماعيل .39774
10الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد احمد محمد جسام المجمعي39775
25الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح احمد اسماعيل خلف الجبوري39776
30االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرموفق عبدهللا مهدي صالح اعذي39777
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسيف عبداللطيف علي احمد العجيلي39778
7الشرقاطاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهبه ايوب عبدالجليل رومي الحمد39779
13الطوزكلية التربية والعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدلڤين آزاد مجيد سليم زنكنه39781
29تكريتكلية تربيه للعلوم االنسانيه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكريمه خضير حمادي حسين العباسي39782
25الطوزكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن قادر رشيد حسن البياتي39784
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد طالب خيرو علي الجديد39785
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند عبد الحمن حسون علوان التميمي39786
10الشرقاطكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنجرس احمد يوسف زيدان الجبوري39787
24بلدكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مستور محمود جواد خالدي39788
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىسندس اكبر حمه مهدي العبيدي39789
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىلمياء حامد عبود دحام الرهيوي39791
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20الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى طالب خيرو علي الجديد39793
15سامراءكلية التربيةعربيدكتوراهمدرس ثان  أنثىرغدة عبد الجبار اسعد هالل العقيلي39794
3الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد قتيبه فليح حسن البرجلي39796
12الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبى باك لقمان شكور محمد -39797
35الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرأنس راشد نصيف جاسم الجبوري39799
19سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد مخلف علي عبد هللا العباسي39800
30الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىذكرى شعالن كاظم سلطان التميمي39803
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيمن محمد علي محمد -39805
25سامراءكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى صالح جاسم محمد /39806
25االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء فالح حمدان احمد اعذيه39808
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوري عدالت امين محمد الداودي39809
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكركريم محمود جالب مخلف اللهيبي39813
30االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن محيميد فيحان اعذيه39814
13الطوزكلية القلم رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حيدر احمد زينل البياتي39815
25الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكروليد كريم صالح اسماعيل البياتي39817
14الطوز  كلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناسكه عزالدين جبار امين الداودي39819
35قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنوال موالن علي محمد البياتي39820
7بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد مكي عبد علي حسين الربيعي39821
20االسحاقيكلية االداب تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل خليل ابراهيم سلطان العويسي39822
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرتوفيق خضر عبدهللا محمد االبراهيم39823
33تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن عالء عبدالرحمن طه التكريتي39826
23الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم يونس خضر حسن البياتي39827
10قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد علي فليح حسن البياتي39828
7سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم محمد الطيف جاسم البو عباد39829
6االسحاقيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح ايوب حسن داود طرفه39831
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىاحالم كريم كوان احمد الفراجي39832
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد علي سلمان ظاهر الجبوري39834
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرنمير محمد ناجي حمدي الطيفي39836
18الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء فرمان اسماعيل ابراهيم الدليمي39837
17بلدالتربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عماد محمدباقر عبدالمحسن الحسني39839
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد ابراهيم عبد وهيب الكيالني39840
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14تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمهجه علي احمد محمود العجيلي39842
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرقصي احمد حسين احمد العجيلي39843
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاسمهان جواد كاظم سعود الشمري39844
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد محمد حسن خلف الجبوري39845
13االسحاقياعداديةكاتب  أنثىرواء سليم حمادي حران طرفه39846
24الشرقاطكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره طه عيسى عروة الجبوري39848
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىامل كاظم خلف فتيله الخزرجي39850
10سامراءابتدائيةحرفي  أنثىهاجر زاحم محمود خلف البو مهدي39851
21الشرقاطكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء عبدهللا محمد صبحي الدليمي39855
25االسحاقيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق زيدان خلف حمد المجمعي39856
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرليث عبدالمنعم خلف عويد الجبوري39859
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن علي شكر يوسف البياتي39860
12بيجيكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة عزيز جاجان روضان القيسي39861
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان حسين محمد ناصر البياتي39862
31الطوزكلية االمام االعظم الجامعة اخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح كريم حسين كاظم البياتي39863
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرناظم جاسم كريم محمد39866
14الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميالد حمدي حسين علوان التميمي39868
20يثربكلية تربية علم النفسماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور فراس عبدالكريم شبيب السعدي39869
6الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىعزيزه حسين خليل احمد الجبوري39870
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرغانم خالد علي حسين الزبيدي39871
19االسحاقيالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبد الواحد كلش حنتوش المجمعي39872
7يثربكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر عبدالرزاق علي حمود الحشماوي39875
11الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد حميد دوش حمادي الجبوري39876
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالمجيد علوان محمد علي النيساني39877
11يثربالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى صيهود عبد جاسم العزاوي39879
15الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام يونس حادي عبدهللا الجميلي39882
21بلدكلية التربية االساسيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب يحيى حسين يوسف الشمري39884
34االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايات داود سالم حسين هرموش39885
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرزيد حسين علي حميد البياتي39886
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عمار صالح حسين الجبوري39889
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبد الهادي طارق محمود يوسف البياتي39890
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40االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدير قيس صابر اسماعيل جويني39891
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم جمهور حسين فليح البياتي39892
24تكريتكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف شفيق عواد خلف الفي39894
16الضلوعيةالتربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانفال عماد حسن عليوي الجبوري39895
17بلدالعلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد رعد لفته حسن الخزعلي39899
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريحيى محمد احمد محمود البياتي39901
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد فرحان محمد اسماعيل الجبوري39902
16تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد يحيى خليل ابراهيم العجيلي39903
6الطوزاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررمضان محمد قادر احمد الداودي39904
31سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف سعد خزعل حسين النيساني39906
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا عبد علي صالح الشعباني39908
20يثرباخرىدبلومكاتب  ذكرخميس طه حسين جاسم الحشماوي39909
24االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل طه عبد يوسف اغضيب39910
22الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها محمود علي حسين الجميلي39912
32االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرخلف حسن طارش حسين اطعيمه39913
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين محمد فخري محمد الداودي39915
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىذكرى محمد عيدان نجم *39916
8الطوز  كلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراراز محمود سمين عزيز الصالحي39917
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايثر جاسم محمد جندل الجميلي39918
11الطوزالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد احمد محمد البياتي39919
33الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد حسون حمد مشوح الخزرجي39921
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرناجي حمد خلف بزون الجبوري39924
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمود عبدالرحمن محيميد فيحان عذيه39925
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعزيزه كريم عمر فدعم الجواري39928
25الطوزكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمد امين حسن 39929٠
15الدجيلاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن فاضل سايع فرحان الجميلي39930
15سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي رحيم محمود جوهر البواسود39932
30االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخلف حسين علي حمد اطعيمه39934
38الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميمونه رافع فرحان علي الخزرجي39935
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحسام شرهان محمد جاسم الخزرجي39936
9الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه كارم محمد قاسم الجوادي39937
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25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد حسين علي حميد البياتي39939
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىسرور ثامر محمد ديونك االجودي39940
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىرحمه نوفل جميل محمود السامرائي39942
19سامراءاالمام الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ضياء شاكر محمود الشوراب39943
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد علي ندا ابراهيم القيسي39944
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىدينا محمد صالح جمعه39945
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبريه حميد سفاح مشوح عطيش39946
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرمساهر عيسى دلي صالح العجيلي39947
20الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء سلمان شحاذة صالح الجميلي39948
9سامراءإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكراكثم طه حسين صالح الهنديره39949
30الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرمظهر غشام صعصيع ثامر الشمري39951
13الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  ذكرعباس هادي مهدي ولي البياتي39953
20الدجيلكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضمياء جبار رشيد عباس النعيمي39954
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرهاني انور خطاب عبدهللا العجيلي39955
23تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس الريم مازن صالح يوسف التمر39956
20سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كريم خلف مهلع البوحمود39957
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين سبع خماس حسين الخزرجي39959
19الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمجيد كامل مجيد خلف الجواري39960
18الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال مظهر حسن حميد الخزرجي39961
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحسين ابراهيم حسين عبد الدليمي39962
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم احمد علوان حسين البياتي39963
25بلدتربيه علوم صرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح مهدي صالح خلف الحرباوي39964
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد حسن طارش حسين اطعيمه39966
27تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام حسين علي لطيف الدوري39967
30االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىجاد علي مشل محمد اطعيمه39968
10االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد خلف صالح اطعيمه39970
12االسحاقيكيةالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد احمد علي حسين المجمعي39971
9تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان احمد سلوم احمد الناصري39972
19الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء خليل رضوان زيدان البياتي39973
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد خميس حماد حايف اطعيمه39974
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرمصطفى سليمان ولي بندر /39975
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19تكريتاالدابتاجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى ابراهيم بحر فياض العجيلي39977
20بيجيكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء ناجي حسين علي الدوري39978
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنبأ محمود شكر عبداالمير الخزرجي39979
25يثربكلية التربيةالبدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدالجبار حسن سعيد االحبابي39980
30الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عناد محمود هزاع الخزرجي39981
18سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاروى طه حسين صالح الهنديره39982
35الدراسة الكردية كلية اللغات لغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشامل كامل مجيد علي39983
5االسحاقيالتربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيد حسين علي محمد شايع39984
6يثرباعداديةكاتب  ذكروضاح مزحم حسين حميد السعدي39985
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا خالد علي حسين الزبيدي39987
21بلداعداديةكاتب  ذكرحسام شعالن حبيب عبد الخفاجي39988
25سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص حميد عواد خلف العباسي39989
30الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمالك خليل ابراهيم حسين البياتي39991
19االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرسعد جميل خلف جميل اعذيه39992
20بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي حسين صالح ابراهيم الجميلي39993
6الضلوعيةكليه العقيدهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس حسن عويد مربط =39994
18بلدكليه التربيه للعلوم االنسانيه عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره شوقي عبدالزهره عزيز الحداد39996
16الدجيلاآلدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم عباس موسى عبدهللا الخزرجي39997
11تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى عبدالخالق اسماعيل ابراهيم التكريتي39999
25ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح حميد خليل علي الجنابي40000
25قرى آمرلياإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعيد عبد السالم هزاع حسن البياتي40001
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين حمد خلف محمد البياتي40003
15الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىنسرين سالم محمد عبدهللا الخزرجي40004
8العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء خلف صالح خلف الجبوري40007
15الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمزهر ثامر يحيى علوان الخزرجي40009
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعيدهللا محمد رميض محمد الجبوري40010
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا عيسى صبح ازريج الدليمي40011
16الدوراعداديةكاتب  أنثىمريم حاتم منصور جابر النعيمي40012
25ديوان المديريةقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكررياض عطيه جاسم حسين المكدمي40013
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكررعد حمود محمد عليج اعذيه40014
10الدورالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر قاسم شلو خلف العبيدي40015
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8بلداالداب جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغازي فيصل جاسم محمد راشدي40016
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نزال سطام حمد الجبوري40017
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعامر حماد موسى مياح القيسي40019
23االسحاقيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل علي مشل محمد اطعيمه40020
20يثربادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعالء حردان عبدهللا حبيب الفراجي40021
25الضلوعيةكلية التربية / قسم الجغرافيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد مرعي حمد جاسم الفراجي40022
10الدجيلالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل كاظم فارس الخزرجي40023
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالخالق خيار حبيب سعيد المخلبي40024
11بيجيكلية السالمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه ضياء خزعل جمعه القيسي40025
20يثرباعداديةكاتب  أنثىرجاء مهدي صالح لطيف التميمي40026
24الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهره محمد حسين ولي البياتي40027
26سامراءكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء محمد ابراهيم محمد الدراجي40030
17بيجيتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عاشور محمد طعمه القيسي40034
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرحجاب خليل فنوش عويد الدوري40035
10الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىنور شاكر محمود صالح الجبوري40038
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرضياء ناظم محمود عبدالمولى العباسي40039
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغاده عباس فاضل عباس المشايخي40040
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحيم غضبان عداي حسن البدري40042
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم حميد مناهي خلف .40043
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمقدام عبيد جدوع خلف اطعيمه40044
9ديوان المديريةكلية االمام الجامعةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرقصي رياض فرحان حسن الجنابي40045
6ديوان المديريةعلوم الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحارث صفوان عزالدين عارف الدوري40046
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعجة محمد علوان عبد العيساوي40047
28الطوزكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء قاسم حيدر شكر الداوودي40048
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعثمان منير جاسم احمد الفراجي40049
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن اسماعيل حسن محمد الجميلي40050
15الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي باقر صادق حبيب العبيدي40051
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء اركان جعفر عزيز الخزرجي40052
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عبد خلف صالح اطعيمه40056
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرياسر احمد عبدهللا حمد -40057
10قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىاسراء محمد عبدهللا خضر البياتي40058
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24ديوان المديريةاالداره واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراحمد سهيل صالح كريدي البو علي40059
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعارف محمد حسين غدير الجميلي40060
7يثرباعداديةكاتب  ذكرعمار عباس عزيز حميد السعدي40062
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمراد رمضان احمد عبدهللا اللهيبي40063
11الطوزاصول الدين الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررباني مهدي فريق نامق دهمز40064
25سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير محمد مهدي صالح السامرائي40065
24قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء نايف حسين عباس البياتي40067
16الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف الدين بحري يوسف مخلف الحمو40068
18االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادهام عطيه مضحي حمد اعذيه40069
10الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد تركي خلف عبدهللا الجبوري40070
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغفران بدري محمد صالح عطيش40072
21الضلوعيةاداره واقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد شريف محمد علي الجواري40073
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه محمد حسين علوان العباسي40074
35قرى آمرليإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره محمود جنيد اسكندر .40079
1ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعبد الرحمن علي حسين عزيز العكيدي40081
20بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعامر فايق حميد محمود التميمي40082
20الدجيل كلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهدي هاني مهدي محمد الربيعي40083
17الدجيلكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن عباس حسن الموسوي40084
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرقحطان راشد علي خلف المجمعي40085
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمهند فندي طلب سالمة الجبوري40086
25بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىميس عاشور محمد طعمه القيسي40087
35الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرونا عامر عكاب نجم الجبوري40088
15سامراءالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا سامي خليل ابراهيم السامرائي40090
18ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعبيده عبدالرحمن حسن حماده الحروبي40091
35الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىكولم علي مردان علي علي40092
17الدجيلاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس خميس جاسم حميد الخزرجي40094
25تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان صبحي صالح سالم العباسي40095
15الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى محمد كريم ادهم البياتي40097
21بيجيالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىعلياء احمد خلف شكر الجنابي40098
20العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار توفيق مهدي اللطيف الدوري40099
6سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالباسط كنعان اسماعيل ابراهيم السامرائي40100
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30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا جمال كاظم جواد البازي40101
6االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمناع عبد خلف صالح اطعيمه40102
6الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حكيم نعمه فارس البياتي40105
10قرى آمرليبدون شهادةحارس ثاني  ذكروسام عاشور حميد علي المياحي40106
28سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد عطا وهيب احمد الراشدي40108
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكروليد عطيه علي عواد الجبوري40109
25الدوراعداديةكاتب  ذكرغانم عيدان جهاد حمد الهيازعي40110
16ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكربارق زياد خلف حسين المعماري40111
16العلمكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيله صالح خليل عبد الجبوري40112
16ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىهدى صالح مهدي صالح الجبوري40113
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرهيثم اسماعيل خلف تركي اللهيبي40114
22الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عواد محمود احمد الحشماوي40116
17بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايناس غازي صالح مهدي -40118
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرياسر علي محمود خضر العجيلي40119
17الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام عطيه محمد عبدهللا الجبوري40120
35االسحاقيكلية التربية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرماجد عجيمي سليم عزيز القيسي40121
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حرجان محمود خلف الرملي40123
25تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح نبيل جادهللا امين40124
25قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعماد غازي عباس عرب البياتي40125
15قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرنجاح خضر حسن جعفر .40126
17ديوان المديريةادارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عاشور محمد طعمه القيسي40127
23بلداعداديةكاتب  أنثىهبه خالد محمد حمزه البياتي40128
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد عبد محمود متعب الشاهري40129
12الدوركلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىنجالء عبد اللطيف خضير ابراهيم الدوري40130
10سامراءالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبدالقادر ابراهيم صالح ال ربيع40131
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر حيدر باقر احمد ليالني40133
6ديوان المديريةكلية العلوم السياسية اخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرسلوان عطيه علي جلده الدليمي40134
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعجاج عويد ظاهر جمعة الظاهر40136
10سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيه احمد عبد اللطيف حمد40138
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغاده عبد الرحمن حسون علوان التميمي40139
12قرى آمرليالتربية البدنية والعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريهام حكيم حسن صالح البياتي40140
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12بيجيكلية التربة للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهور حميد محمد صالح القيسي40141
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرامين خضر عبد هللا محمد الجبوري40142
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي حميد علي حسن الجنابي40143
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرانيه احمد داود سليم الجبوري40144
15الطوزكلية التربية /الدراسات الصباحيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى سعدهللا مصطفى محمد المعروف40145
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنتهى صادق طعمه حمودي العبيدي40146
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عامر محمود رشيد الحمداني40148
22بلدكليه ابن رشد للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجابر عبد االمير عبد اسعد التميمي40149
20الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدنيا دحام حمد خالد الجبوري40151
20سامراءاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس فاضل الطيف احمد الربيعي40152
25الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىضمياء خلف محمد عبدهللا الجبوري40153
25الضلوعيةكلية التربية للبنات / اللغة العربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء مرعي حمد جاسم الفراجي40155
17الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء عطا هللا محمد عياده الدوري40157
15الطوزهندسة تقنيات / االلكترونيك والسيطرةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىساره علي محمد رضا40158
10الطوزبدون شهادةموظف خدمة  ذكروشيار عادل رستم محمد -40160
24سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل فيصل معزب محل البازي40163
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل محمد حسن سليم الصميدعي40164
11سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان ابراهيم كردي خليل البازي40165
10االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محي علي حسين طرفة40166
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عبدهللا عزيز علي النعيمي40167
18سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه كامل علي جاسم /40168
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمؤيد فندي طلب سالمة الجبوري40169
10الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدرون ابراهيم صالح كريم شيخاني40170
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكررسول محمود جاسم حسين المكدمي40173
10العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء محمد جاسم خليل الجبوري40174
18الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عبدالكريم احمد خلف الحمداني40175
8سامراءاعداديةكاتب  أنثىايناس نجم زيدان خلف العيساوي40176
20يثربكلية التربية  للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالماز داود سالم عبد االحبابي40177
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرياسر عزالدين محمود علوان المجمعي40178
13الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم علي اسماعيل حسين الزبيدي40179
21الدجيلالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال احمد عزال محمد التميمي40181
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22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب حكيم نعمه فارس البياتي40182
22سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد كامل كيطان عزيز اعذية40184
15الطوزكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامداد عباس احمد رضا رحمه40186
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى مازن رشاد حمدي الدوري40187
6الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعباس كريم حسين علي الخزرجي40188
35االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد حسام سامي محمد الناصري40189
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة عبدالكريم جاسم محيميد الجبوري40190
30االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفهمي نعمان حسين نجم الجنابي40191
15ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىاسماء باسم فاضل لطيف الدوري40192
13االسحاقيكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سعود كلش حنتوش اطعيمه40193
20الدوركلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى قيس خضير ابراهيم الدوري40194
17الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىمروه طلعت عثمان عمر صالحي40196
3التعليم المهنيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء اياد حسن علي العاصي40197
14قرى آمرليالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىابتسام صالح حمد شهاب البياتي40199
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمخلد باسل احمد نعمان الدوري40200
10تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد علي محمد علي الفراجي40202
10تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور الهدى مفيد عمر محمد التكريتي40203
15يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عادل علوان محمود العزاوي40204
25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا احمد صبحي عبد الدليمي40205
16تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد موزر عباس صالح العجيلي40206
29الشرقاطكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسلمان امريس جمعة صحن الصحن40207
13الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرانور عبدالرحمن سليمان محمد الجبوري40208
23سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرخضر صالح مهدي صالح /40209
10الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عبدالهادي عبدهللا بكر العنزي40210
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكروسام خالد علي حسين االحمد40211
11تكريتالتربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى شكر محمود عالوي العبيدي40212
30بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسندس احمد حسن مهوس -40213
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل رعد جاسم جواد المرسومي40214
25الشرقاطكليه االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعلي محمد طه ضيف الجبوري40217
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرخضر باسم علي علو العبيدي40219
15سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى باسم صالح مهدي السامرائي40220
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15االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرصباح حميد علوان خلف المجمعي40222
20الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة سيف الدين ستار غيدان40223
6سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مهدي صالح مرداع الدراجي40224
8االسحاقيكلية التربيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهزاع عبد خلف صالح اطعيمه40228
13سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد معروف يوسف علي المليسي40229
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىسوزان ناظم اسماعيل توفيق .40230
40الطوزكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاژين طالب رشيد حيدر الداودي40232
23سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء مهدي صالح عويد السامرائي40235
10العلمكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا حامد محرف جاسم العبيدي40236
25الدراسة الكرديةكلية التربية لغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراز محي الدين رشيد محي الدين40237
10الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحمد خلف حميد حسين البياتي40239
17الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراياد احمد صالح ضامن الجبوري40240
26تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاية حسين خلف فيصل العبيدي40241
15سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرنا بدر حسن احمد العاصي40242
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرموفق خالد علي حسين االحمد40243
12بلدكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء سالم رضا صالح العاملي40244
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحليمة نشات هديب مطلك المكدمي40246
5تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرسعد صايل عوده عرسان السلمه40247
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح جاسم عباس سبتي الحشماوي40248
5تكريتابتدائيةحرفي  أنثىخنساء عباس شاطي غافل المكصوصي40250
6الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم محمدتقي صديق لطف هللا40251
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنهاد احمد علي محمد الجغيفي40252
25بيجياخرىدبلومكاتب  ذكراكرم خلف زيدان علوان الجبوري40253
20الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح محمد خليل عبد الجبوري40257
14الطوزالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه برهان شريف جعفر جايرلي40258
22الدوركلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عزيز حميد جاسم العزاوي40261
28العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىنهلة اسماعيل ابراهيم ثابت الجبوري40262
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء معين مطلك حميد المزروعي40263
13قرى آمرليكلية التربية البدنية و علوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عوني ابراهيم حمود /40264
10الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب علي خضر غني البياتي40266
12بيجيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىانوار ولي اسماعيل حمادي العزاوي40267



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين احمد حمدي حسين شايع40268
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىعذراء احمد علي علو العبيدي40270
18االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن ساجد ضيدان حمد اطعيمه40272
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرصباح نوري راشد زيدان /40274
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان مهدي صالح يوسف التكريتي40275
21الدجيلكلية التربية اللعلوم النسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحارث محمد خليل عباس المشايخي40276
13سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان كريم جاسم خلف السامرائي40277
7الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرثامر حاتم محمد شهاب الخزرجي40278
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى عماد صابر علي الدوري40279
10الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرميثم عزيز علي حميد البياتي40280
11الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعباس ستار ابراهيم عباس الخزرجي40281
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان خيرهللا ابراهيم كاكة40282
31قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا صالح مهدي بهرام البياتي40283
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصفاء محمد حمود حسين الجبوري40284
7تكريتاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام خضر ياسين خنفر العجيلي40285
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين محمود جاسم محيميد الجبوري40286
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىميامي ريس احمد عبدهللا ابو ريس40287
3العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى الزم يوسف غضب العزاوي40288
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم محمد حسين محمد الجبوري40289
22الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا احمد هزاع سمير البياتي40291
14بيجياخرىدبلومكاتب  ذكررحمن خلف زيدان علوان الجبوري40292
17الطوزكلية التربية/ طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريناز شيرزاد عاصي علي الداودي40293
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراكرم محمد جايد علي الجميلي40295
10الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمراد راجح هادي عباس الغريري40296
20العلمكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمود جاسم محيميد الجبوري40297
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حجوب عبيد غالب الدليمي40298
15الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى فرمان عبد الصاحب حسين التميمي40299
6االسحاقيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالملك اسماعيل عبدهللا عطيه اطعيمه40300
13االسحاقيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى يونس فهد علي شايع40301
18الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلميعه شجاع طعمه مطر40303
4سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي معروف يوسف علي ال مليس40304
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28بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايه خالد ثابت عبدالكريم سلمان40305
9يثرباعداديةكاتب  أنثىنمارق مزهر رحمان خلف الهيازعي40306
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد حسن مصلح نجم النيساني40307
12الضلوعيةكلبة العلوم االسالمية / العقيدة والفكر االسالميإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء عبد ناصر حمد الجبوري40309
33تكريتكلية الزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرابراهيم وليد عبدهللا حسين الجميلي40311
27ديوان المديريةكلية االداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرالحارث صالح الطيف متعب الشاهري40312
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعذبة جبار جواد ابراهيم السامرائي40313
25قرى آمرليلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطوفان علي ابراهيم عناد البياتي40314
30تكريتاعداديةكاتب  ذكرسامي صالح هليل بردي بعير40316
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر احمد عبدهللا عليوي العباسي40317
27العلمالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة برتي خضر محمد الجبوري40318
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسهاد كاظم عبود علي االسودي40319
23تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعد احمد خليفة عطوان الدليمي40322
17االسحاقيكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشعيب ساجد ضيدان حمد اطعيمه40323
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمنى هاشم خلف مهدي الحياني40324
5بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرنواف عبدالرحمن محمد سليمان الدليمي40325
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعمر يحيى صالح عبود الشهرلي40328
27بلدكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكروائل معين مطلك حميد المزروعي40329
18الدوراعداديةكاتب  ذكرسفيان خليل ابراهيم احمد الدوري40330
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد محمد جاسم محمد الدليمي40332
8الدجيلاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحربي محسن خالص تايه الخزرجي40334
20العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه مجيد محمد مضحي العجيلي40336
9بلدالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهره وجدي صبيح صادق الربيعي40337
14بلدالتربيه للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي عبدالكاظم متعب الشبابي40338
10بيجي00بدون شهادةحرفي  ذكراحمد صالح شيخ حسين الجبوري40339
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشذى حامد علي حسين الدراجي40341
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهيثم حميد خليل علي الجنابي40342
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر دلي عبد حسن العجيلي40343
25الدجيلكلية التربية ابن شردجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر طلب حسين مطلك الخزرجي40344
21الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء محمد شكور امين .40345
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرناهض فخري مهدي صالح العبيدي40347
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10الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچنار اسماعيل حسين سعيد الداودي40348
27الشرقاطكليه االمام االعظم / الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد احمد خلف عبدهللا الجبوري40349
16تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا نوفل صالح محمد الحديثي40350
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد نصيف جاسم محمد الفراجي40351
20ديوان المديريةكلية القانون والعلوم السياسية قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرظافر اكرم داود سالم العزاوي40352
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرنوزاد عريان ابراهيم جوما الحمداني40355
25الدوركلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحنان خليل ابراهيم خليل /40356
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكروصفي قاسم محمد خميس اختيارلي40357
20سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن اياد سعيد علي /40360
40الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنين حسين محمد حسين الدجيلي40361
20الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصابرين هاشم محمد حاتم الخزرجي40362
32سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفرح فريد احمد حمدي الرحماني40363
25الدجيلالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم محمد احمد ياسين التميمي40364
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىوضحه علي احمد خلف الجبوري40365
12بيجيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرؤى عبدالسالم خلف محمد القيسي40366
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرغد مالك عبدهللا علي الجبوري40367
4االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن صدام حسين علي شايع40368
28تكريتاعداديةكاتب  أنثىسجى حاتم عبدالرحمن خلف العزاوي40369
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمهدي ناظم سليمان علي موسوي40370
15سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرفوزي نجرس حميد احمد البو نيسان40371
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرسعد محمد نعمان ثابت البدري40372
29تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنبراس زياد ضامن سعيد الحديثي40375
18الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد جواد احمد خلف الحمداني40379
35الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمريم غالب فليح احمد الخربطلي40381
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين ياسين احمد طه السامرائي40382
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسعد حميد نزال عبدهللا الدليمي40383
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىغيداء عبد هللا مجيد نوري البازي النجار40384
19الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكروسيم سامي عباس اسعد الدرويش40385
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرباهر اسماعيل يحيى ماجد الناصري40386
22سامراءعلوم الحاسوبحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرعبدهللا عبدالحميد احمد صالح السامرائي40387
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحمن دلي عبد حسن العجيلي40388
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20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد محمد جاسم محمد الدليمي40389
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفيصل فاضل خليل ابراهيم الجنابي40390
10الشرقاطاألدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جاسم سلمان ظاهر الجبوري40392
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعهد نايف ذياب عيسى العجيلي40393
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىأسماء برهان عدنان محمد النعيمي40395
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرخالد بدر صيهود مهدي البازي40396
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىخوله صالح علي ناصر الجبوري40397
15الدوركلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص حبيب محسن عبدهللا الدوري40398
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروسام غانم غريب جزاع الشمري40401
20االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد خضير عباس عواد اطعيمه40402
20بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسفيان محمد حسن علي العاشي40403
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهديل ضياء عبداللطيف صالح النيساني40404
14الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  أنثىاريان احمد وهاب احمد الداودي40405
25الدجيلكلية التربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد فارس محمد جاسم الخزرجي40406
16سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبد الستار جبار ياسين الرحماني40407
3الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرياسين مالك حسون عباس العنزي40408
30ديوان المديريةادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حمزة علي محمد السبعاوي40409
7ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىزينب فاضل عباس محمد الحياني40411
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرراغب محمد بنيان كحيط الجبوري40413
25تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىبلسم حميد حمود فياض الحمداني40416
10العلمالتربية البدينة وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد دحام عبد هللا خطاب الجبوري40417
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكربهاء ريس احمد عبدهللا ابو ريس40418
34سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبدالرزاق مهدي صالح العباسي40419
15ديوان المديريةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعاون باحث  ذكرشهاب رمضان صالح عباد الجبوري40421
25بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه فاروق هاشم محمد البرزنجي40423
30ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عبدالغفور رزوقي حسين النعيمي40424
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرخطاب عبد الخالق فاضل خطاب الجوعاني40426
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىيسرى محمد خلف احمد العجيلي40427
15االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرامجد جدوع محمد ضيف اعطيش40428
30تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا مناور عدامه هيشان الشيشاوي40429
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر رشيد نوري محمد النجار40430
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17الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاشم رعد جسام عليوي الخزرجي40432
25يثربادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرميزر اكرم داود سالم العزاوي40433
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم حسين عبدهللا خلف الجبوري40435
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىنظيرة كريم حسين محمد العبيدي40436
10الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن محسن علي فرحان الفراجي40437
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج محمود عطيه سالمه الجبوري40438
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرغالب مهدي صالح اسود العبيدي40440
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكردحام حسين علوان عذاب النعيمي40441
15الدجيلكلية التربية ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عباس علي كاظم الزبيدي40442
10تكريتكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنمير ميزر ابراهيم مخلف العجيلي40443
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرنؤاس رعد رجب عواد الجبوري40444
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامواج زيدان صالح ياسين الجبوري40445
20الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد برجس ابراهيم رشيد الحديثي40448
23الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي معاد عباس علي الدوري40450
19سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسرى جمال خلف حسين النيساني40455
20الضلوعيةكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مهدي عبد حسن العزاوي40457
10سامراءاعداديةكاتب  أنثىايمان علي عبد جواد العاصي40458
30العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهراء خلف حسين شالش الجبوري40459
29الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبيل عماد يوسف احمد الدليمي40460
10االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه صالح علي حسين طرفه40462
22الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىجوان خضر حسين محمد الجبوري40463
33بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرالمصطفى عدنان جميل حمد العبيدي40465
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىهبه مزهر محمد موسى الجبوري40466
1الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكراكرم عبد الرحمن حسين علي الفراجي40471
11قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا احمد زهمر البياتي40472
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى ناجي ابراهيم سبع النهار40474
14الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىشروق حسين محمد لطيف العزاوي40475
34الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهدى طالل كاظم رويد المشايخي40476
30الدجيلاعداديةكاتب  ذكرسيف سعد عباس حمد الخزرجي40477
23بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعال غسان صبحي نعمه البياتي40479
15الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور حسن سلطان الحج الخزرجي40480
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18العلمكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عالء خليل عبد الجبوري40481
8ديوان المديريةكلية العلوم السياسة اخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكراحمد كوان خلف درويش الجبوري40482
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكربكر عبدالرزاق محمد ابراهيم الدراجي40484
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرنبيل عبد خلف شرار الجبوري40485
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرضاحي خلف احمد ظاهر اللهيبي40487
35قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرماهر خميس منصور حسين البياتي40488
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر كاظم احم محمد التميمي40489
10الدجيلالتربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمازن عادل يونس عباس التميمي40491
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم داود سلوم سلطان التكريتي40492
25بيجياالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسين حمد عكله عوض الجبوري40495
25بيجياعداديةكاتب  ذكرتوفيق فرحان عبيد خلف القيسي40497
12الطوزالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب محمد ابراهيم محمد البياتي40498
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرثاني سعيد خلف صالح العجيلي40499
9الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا موفق رشيد لطيف الجبوري40501
25االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان صالح علي حسين طرفه40502
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرارشد خالص محسن هويدي المكدمي40504
10الدجيلإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىدعاء اياد حساني راضي الخفاجي40505
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضي فواز حسن خميس شايع40506
5ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىجميله صالح حسين علي العبيدي40507
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود ياس ندا جبر القيسي40509
16يثربثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرفل محمد احمد محمد العزاوي40510
35بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبسمة محمود كاظم طاهر الفتالوي40511
25بلدكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرسل رعد احمد حسين العزاوي40512
20يثربكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصفاء صباح حاتم علوان العزاوي40513
19الدجيلتربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعدون عيفان عامر العيساوي40514
25قرى آمرليالتربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد نجم الدين بصاص يوسف البياتي40515
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرريباز سعيد مجيد سيده البرزنجي40516
23سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا مجيد علوان جباره العباسي40520
13تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمعتصم ياسين كريم عبدالرحمن الناصري40521
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنعيم عدنان جاسم محمد الحمداني40523
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفوان عماد علي محمد الحديثي40525
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14العلماعداديةكاتب  ذكرحسن عالء خليل عبد الجبوري40526
14بلدكلية التربية االساسية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا ستار جبار كاظم العبادي40527
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشعل عبد هللا حمادي طعمة الجبوري40528
18الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعياش احمد عبدهللا عواد الدليمي40531
15تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مقداد نذير حميد آل يحيى الطويل40532
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىصيته نجم عبدهللا صالح العجيلي40533
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبود حسين صالح محمد الجبوري40534
10قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عامر خلف محل البياتي40537
15تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد باسل ماهر عبداللطيف الجربو40538
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكروسام كريم نزال صالح العباسي40539
1سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىميس يونس محمود خلف الدراجي40540
20الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه براء فاضل وهيب القيسي40541
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبيد فرحان عبيد خلف القيسي40542
25يثربكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد صباح حاتم علوان العزاوي40544
9االسحاقيكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهويده ناجح عبدالكريم جياد اطعيمه40545
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد علي كريم جوري الفراجي40547
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى رسول نجم عبدهللا البو عجيل40548
17الدجيلالتربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرغد قاسم سلمان صابر الخزرجي40549
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشذى صادق طعمه محمد الحسيني40550
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرصالح مهدي خطاب نصيف الدوري40551
2الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد عبدالرزاق عطية علي الجبوري40552
28الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىاثمار سعد حسين حمزة الخزرجي40553
24قرى آمرليكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مهدي فالح حسن البياتي40555
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرگوران عدنان احمد محمد -40556
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعالء عباس احمد فرحان طرفه40558
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافتخار منذر حسين علي الفكيكي40559
35الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىأوزلم قاسم جمعه مهدي البياتي40560
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكربسام سمين احمد مهدي الكرخي40561
10االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىغزوه خضر حسين محمد الجبوري40562
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث صادق دخيل مهدي الدراجي40563
20الشرقاطكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب حسين خلف مساعد اللهيبي40565
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1تكريتابتدائيةحرفي  ذكرياسين مجيد عناد غدير العبيدي40566
25سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلبيب حسن صالح مهدي السليم40567
15يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهاد حسن جبار رشيد التميمي40568
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرقاسم كريم صالح علي العزاوي40569
20العلماعداديةكاتب  ذكراحمد مناع احمد مصلح العزاوي40571
25بلدكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عدنان كريم مجيد النفطجي40572
20سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء نعمان محمد داود العباسي40573
24سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات يوسف عبدهللا محمد البدري40575
15الطوزكليه التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء رفيق حسين صالح البياتي40576
17الشرقاطادارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر عبدهللا نجم عبدهللا الجميلي40577
27الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرهريم سعيد مجيد سيده الداودي40578
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرصفاء صمد عاصي عبدل الداودي40583
29الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء فرحان حسن هادي الكالبي40584
16الضلوعيةكلية االداب / علم االجتماعاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاريج ابراهيم حسين عطيه العبيدي40586
20الطوزاالدارة واال قتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عادل رمضان علي العزي40587
7الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين نورالدين حسين احمد كوزه جي40588
22الشرقاطكلية األدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه مجيد عبد عيسى الجبوري40589
9بيجيابتدائيةحرفي  أنثىنور عدنان مطلك صالح الحديثي40590
15الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي فريق سعيد احل البياتي40591
20الشرقاطكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب حسين خلف مساعد اللهيبي40592
25بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفيروز هاشم ادريس عبدهللا السويدي40593
40سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا غالب عباس ياس السامرائي40595
5تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره مانع ابراهيم محمد الصميدعي40598
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرستار عواد عبدهللا حاجم الطائي40600
19تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزيد حسن خلف خضر الجبوري40601
28سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربشار بشير قدوري سلطان السامرائي40602
15بلداعداديةكاتب  أنثىسارة محمود كاظم طاهر الفتالوي40603
7الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء الطيف جاسم خلف التميمي40605
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد علي محمد سعيد شيخان40606
5يثربثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد ثائر سعود عباس العزاوي40607
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها دخيل موسى خلف الجبوري40609
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15الدجيلكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي مهدي حسين السالمي40610
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرحكيم ايوب نجم عبدهللا البوعجيل40611
5الشرقاطكلية التربيه للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود حسين خلف مطر الجميلي40612
12الطوزالتربية االساس والعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرروشنا محمد رشيد محمد40614
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة سامان صالح الدين محي الدين القزاز40615
15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىشيماء نجم الدين رشيد توفيق الداودي40616
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم فاضل عبدالغني محمد الدراويش40617
23بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعزام جمال محمد يوسف الراشدي40618
16الطوزكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاروان سردار حسين محمد الداوودي40620
40تكريتكلية العلومكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبسمه غامس خضير حسن الدوري40621
27سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين علي ياسين علي البو عباس40623
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد مجيد ياسين طه40624
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد منديل هزاع حميد العبيدي40625
24ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرياسين طه ياسين صالح الجبوري40626
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرموفق عيد محمد عبدهللا الدليمي40628
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراسماعيل جبار خليل جاسم العزاوي40629
6بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد مالك احمد حسين المزروعي40630
22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فالح محمود عباس الدراجي40632
27سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه ناطق فرج علي النيساني40633
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد اسماعيل نجم عامر العباسي40634
25الدجيلكلية االمام الكاظم ع للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجة عبد سلمان مرهون الدجيلي40635
30الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمود حسين حمزة الخزرجي40636
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرقاسم عبد الرحيم علي عبد التميمي40637
24تكريتالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم هاشم غانم شاكر السامرائي40638
30تكريتكلية زراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعقبان وليد محمد وليد الدوري40639
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور فاضل زهدي صالح الدوري40640
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محمد حسين سلطان العزاوي40642
13ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرغزوان كمال مولود ياس الحمداني40644
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبدهللا محمد سالم السبعاوي40645
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عياده دليمي مرعيد الجنفه40646
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسعديه زويد ندا شالش العبيدي40647
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16ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىشيماء وهاب حسن حسين االركوازي40648
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح ابراهيم ساير كنون العزاوي40649
15بلدكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي نوري زغير حسين العزاوي40650
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكراثير فرحان محمود خلف العباسي40651
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرطه حمد فارس علي البياتي40652
15بيجيالعلوم الحاسبات والرياضيات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا فاضل كامل عبدهللا النعيمي40653
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراسحاق عبدهللا محمد حسين المكدمي40654
25يثرباعداديةكاتب  ذكرمحمد ستار ناجي قدوري الجميلي40657
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحسن غازي هزاع خلف الجميلي40658
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقيصر حاتم رحيم مصطفى البزوني40659
14ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىروعة حسين احمد محمود العجيلي40662
11سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى كامل سهيل نجم ال حداد40664
15سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن صالح محمود ولي جبوري40665
18سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد كمال محمد داود الطعيس40666
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا منذر نعمان عبد الهرمزي40667
17تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد رافد خلف صالح العجيلي40668
17تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا خلف صالح مبارك العجيلي40669
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكررضوان جبار خليل جاسم العزاوي40670
12تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي مازن فاضل خطاب الناصري40671
27سامراءكلية التربية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر فايق محمد حسون العباسي40672
18تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعلي وصفي مخلف محمد العمر40673
8سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحكيم اياد سعيد علي /40674
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد نزهان محمد فياض العجيلي40676
19سامراءكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده عامر خضير محمد البازي40677
4الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرفل محمد احمد طلمس الفراجي40678
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى شويش احمد صالح النعيمي40679
6سامراءالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرحارث خالد ابراهيم احمد السامرائي40681
35تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء محمود شكر عبد العكاش40682
25تكريتكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىساره سليمان فياض علي العجيلي40683
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد اياد محمد رشيد 40684٠
22سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى فليح عبدهللا جاسم الهاشمي40685
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25تكريتكلية ادارة اعمال إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرالحكم ناصر طايس عبدهللا عبدهللا40686
12االسحاقيكلية اصول الدين الجامعهعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس فيصل سرحان ذياب اغضيب40687
16الشرقاطالتربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبد الحكيم مديد احمد محمد الجبوري40689
15ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسوار باسل مجول فيصل الحديثي40690
25يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرربيع ظاهر نصيف جاسم الخزرجي40691
8تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكربكر وصفي مخلف محمد العمر40692
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسام سعد نجم هالل الدليمي40693
20بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء ايوب هادي عبد العظيم الربيعي40695
15بيجياعداديةكاتب  أنثىصبا بدر سمير علي الجنابي40699
21الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم عبد صالح جاسم الجبوري40700
19سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق ابراهيم مخلف حسين -40701
10سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدهللا حمود شبيب العباسي40702
15سامراءالتربية سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدالمجيد حسين علي الدوري40704
30بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء فاضل عبد االمير علي البلداوي40705
25الدوركلية التربية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالهام عزيز حسن خسارة الدوري40708
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد سالم رسول كاظم الحسني40713
25قرى آمرليكلية التربيه الرياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر محمد علي كاظم 40714٠
9الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد باشا ابراهيم حمود دوكرلي40716
15ديوان المديريةكلية الدراسات االنسانية الجامعة في النجف االشرفقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىهاجر حسين جاسم كيف الخزرجي40719
10بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالين نزهان كريم عزال الخزرجي40720
29قرى آمرليكلية التربيه لعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى حسن خورشيد عريان 40721٠
11الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمثنى احمد خلف حمود الجميلي40724
25بيجيتربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن قاسم موسى عيسى النعيمي40725
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرذو الفقار طارق كاظم علي الجنابي40726
4بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرياس خضر نجم عبد محمد الجميلي40728
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر صالح جواد حافظ اللطيفي40729
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال خلف جاسم خليل الخليل40730
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرهيثم ثائر زيد جمعة البياتي40732
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد حردان العبيدي40733
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعماد احمد ياسين حسين الجبوري40735
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراركان عواد محمود مرعي الجبوري40736
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25االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضيف ابراهيم خلف ضيف اعطيش40737
17تكريتكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمهند عامر صالح محمود الثويني40738
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرربيع عبد حسين عالوي العبيدي40742
24االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي صباح علي خلف اطعيمة40743
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشذى خلف جاسم خليل الخليل40744
25تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد عجالن رشيد علي الكراعي40745
21ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى قاسم خلف عيسى الدوري40746
25الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن قحطان ناجي محمود -40749
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبدالكريم فاضل هيشان الشيشاوي40750
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد حمودي مصطفى حمد البياتي40751
25الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي حسين عويد الجبوري40753
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعائد فاضل ابراهيم محمد الحمداني40754
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء اكرم علي موسى البياتي40757
14بلدكلية التربية / ابن رشدلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبيد محمد صادق الشامي40761
16الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهر نجم الدين حسن اسماعيل40762
11بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىشهالء كريم حسين علي النمراوي40763
8يثربالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها اسماعيل معيوف اسماعيل السعدي40764
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه سعد جاسم محمد العبيدي40765
25بلدكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور هاتف فاضل طعمه الحرباوي40766
10العلماعداديةكاتب  ذكرسفيان حسين موسى احمد الجبوري40768
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه مجيد تركي مجيد المجمعي40769
11يثربكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد نايف محمد احمد العزاوي40771
6يثربالتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل معيوف اسماعيل السعدي40772
28العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة زكي نايف ابراهيم الجبوري40773
18الدجيلالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء عباس شنيت علي الخزرجي40774
30سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد بدري محمد محمود الربيعي40777
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنجم الدين محمود عزت عباس سراج40778
10يثرباعداديةكاتب  ذكرمحمد اسماعيل معيوف اسماعيل السعدي40780
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم معاذ داود سليمان التكريتي40781
10االسحاقيكلية علوم الحاسبات والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء حامد عبيد كنيص اعذيه40782
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي ميسر يعقوب دودح الجبوري40783
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10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  ذكركمال محمود خلف جاسم الدليمي40786
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهشام حسن محمود مصطفى السامرائي40787
19االسحاقي كلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود نزار حمد صالح طرفة40789
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد فرحان حمادي البياتي40790
14الضلوعيةالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء حماده سالم جاموس المفرجي40791
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجميل احمد خضر عبدهللا الجبوري40792
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسلوان ابراهيم حمد جادهللا اللهيبي40793
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمولود كمال مولود ذيبان االيوبي40795
19بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه حسين علي حسين السعيدي40796
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد صالح احمد حنوش الدليمي40797
15تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسمر نزار بحر رحيم الدهامشه40799
16العلماالدابعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى عزيز فياض علي الجبوري40802
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسجى قحطان عواد حسين الدوري40803
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام محمد نصيف عاكش القره غولي40804
15العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجدان كوان سلمان علي الجبوري40806
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن داخل عواد سهيل الدوري40807
5الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر مضعن سلمان يوسف الجبوري40808
25تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى حازم عبدهللا عكاب التكريتي40809
13الدوراالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنار حقي اسماعيل ابراهيم البياتي40810
11تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه ثائر رشيد لطيف جنو40811
30الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح احمد خلف صالح الجبوري40812
22العلماالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى عزيز فياض علي الجبوري40813
16ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابو بكر نجرس زيدان خلف الجبوري40814
20االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىساره هاشم ساهي حسن المجمعي40816
20بلداعداديةكاتب  أنثىزمن جاسم عبدالحسين عباس البياتي40817
25بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء عبد محمد خلف الجبوري40818
2االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكررشيد سعد عبد العزيز محمد اطعيمه40820
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور ماجد جهاد حسن العزاوي40821
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىسعاد داخل عواد سهيل الدوري40822
17الدورالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء نامس حسن خسارة الدوري40823
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار ناصر هادي مجول البياتي40827
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15الطوزاعداديةكاتب  ذكرغيث جمال خلف خميس السيد الحسيني40828
25بيجياعداديةكاتب  ذكرعاصف علي حسين شلبه الجنابي40831
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجمعه رشيد مجيد محمود البياتي40832
15ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعلي حميد مانع زيدان الناصري40834
10بيجيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناريمان خالد خلف حمدان الجنابي40835
13االسحاقيكلية التربية البدنية والعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصكر خضير محمد حزوم ادسات40837
15سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس فوزي خلف طه الدراجي40838
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىفرحة عبدهللا صالح جدعان الجبوري40840
22بلدكلية التربية للعلوم الصرفه رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان رياض توفيق حسين الخفاجي40842
8ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىفاطمه محمد طه خلف الجبوري40843
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكروعد جاسم محمد موسى الجبوري40844
5قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عادل حسين محمود البياتي40845
28الطوز كلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد حمد مهدي صالح البياتي40846
19الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل كامل خلف حمد الجبوري40847
22الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد خضر صالح البياتي40849
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرحارث جاسم محمد حميد الدوري40850
20بيجيكلية التربية البدني وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم دخيل خليل دخيل الجبوري40851
9الطوزاعداديةكاتب  ذكريوسف زين العابدين نصرالدين خورشيد البياتي40852
5الطوزابتدائيةحرفي  أنثىابتسام كريم علي مردان .40853
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرشا محي شهاب احمد البو نيسان40854
17سامراءكليه التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ماجد جهاد حسن العزاوي40856
18الشرقاطكلية التربية للعوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عبدالكريم أدهم حسين الجميلي40857
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقصي ياسين وسمي عبدهللا الجبوري40858
7تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىأزين عمر عبدالقادر سعيد الجباري40861
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حمد وسمي جادهللا الجميلي40862
10الشرقاطكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء سعيد فاضل روضان الجبوري40866
15الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلوان صالح علوان مصلح الجبوري40867
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسجاد ميثاق فزع ابراهيم العزاوي40868
15سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى زهير احمد عباس العباس40870
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد سالم عباس الجبوري40873
15قرى آمرليابتدائيةحرفي  ذكرهارون خضر كريم محمد /40875
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20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسارة علي حسين سلمان الدوري40877
14االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام نافع حسين داود طرفه40878
35تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول نصيف شاكر عبدهللا الذيبو40880
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرفجر عبدهللا نوري محمد البياتي40881
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرخلف حامد عبيد كنيص اعذيه40882
12الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىزينب علي أحمد مصطفى الجميلي40885
14االسحاقيكلية  التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد احمد مصلح هندي /40887
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرجعفر صادق جعفر علوان السالمي40889
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالله محسن محمود خضر البياتي40891
40العلمكهرباءاعداديةكاتب  ذكرمهند حمد محمود فياض العزاوي40892
22سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عبدالمجيد حسين احمد الدراجي40894
13الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايپك جودت محمد حسن البياتي40895
15بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل خالد خلف حمدان الجنابي40897
10العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء علي حمد حسن الجبوري40898
15يثربالتربية للعلوم االسالميةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين محمود علوان خلف المزروعي40899
22الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزبيده علي أحمد مصطفى الجميلي40900
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىامال محمود نوفان هزاع الحديثي40901
24االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال مصطفى جاسم محمد الدراجي40903
15سامراءالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى خليل ابراهيم يعقوب النيساني40905
10الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىهند صالح حسين خلف الصحن40906
20العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد صطام بديوي سبع العزاوي40907
21تكريتكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند ابراهيم احمد عنفوص المجمعي40909
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرخالد علي كريم فاضل .40910
30تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبدالسالم محي قدوري القواضي40911
25بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسناء اسماعيل عيال دخيل المجمعي40912
11سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين اكرم احمد دهدي الحمره40913
29الطوز كلية القلم - كركوكرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد غريب احمد اسماعيل البياتي40914
15تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىربا هاشم حمادي خضير العبيدي40916
16الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد كريم عبدالحميد الفراجي40917
23االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد مصلح احمد كاظم اعذيه40921
18االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس عبدهللا حسين حمادي /40922
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35يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدنان عبود حسن صالح الحشماوي40923
20تكريتكهرباءدبلومكاتب  ذكرعبدهللا عاجل عياي صايل الجشعمي40924
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىامينه صالح حمد حويجه الجميلي40925
10سامراءالتربية سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقيه طارق ياسين حبيب الحبيب40926
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررافد لؤي محمود عزيز الدراجي40927
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد خالد توفيق فهد النيساني40930
21سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنان خليل ابراهيم يعقوب النيساني40931
24العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره هاشم مهدي درويش الجبوري40933
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى يوسف خلف حسين العزاوي40936
13الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىساره حمزه حسون محمود الخزرجي40937
6الضلوعيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن فليح عبد حسن العزاوي40938
25قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىهدى حسن مهدي حسين البياتي40939
13االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل خلف محسن طعيمه40940
19تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم سعود عبد عزيز الدوري40942
20تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى وجيه عطيه حمد التكريتي40943
10الدوركلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبه محمد حميد صباح الزهيري40945
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالقادر حسين احمد حسين الربيعي40946
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطارق مجبل عبدالرزاق حسن الجبوري40947
19الضلوعيةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروسام نمير ابراهيم حميد الصميدعي40948
11يثربكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عبداالمير جبار رشيد التميمي40949
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحجي سالم علي جويد الجميلي40951
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروسام صالل ارميض شايع الجبوري40953
15يثربكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان بدر صالح محمد الحبابي40954
20الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىاسماء خليل ابراهيم خلف السبعاوي40955
17االسحاقيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوراس عامر عبد صالح الشايع40958
28سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس ناهض فرج علي النيساني40959
19الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى ابراهيم رميض محمد الجبوري40964
30بيجيالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال هالل علي محل البدراني40965
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعامر ناظر صالح عالوي الجميلي40966
24االسحاقيكليية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى صالح حمادي صالح /40968
20الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى جعفر جاسم محمد العاصي40969
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25االسحاقيكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي تركي مجيد علي طرفه40970
11بلدالعلوم االقتصادية محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرابراهيم صدام عبدالكاظم حسن الخزعلي40971
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد ياسين خضير ياسين الصميدعي40972
22االسحاقيكلية العلوم التطبيقيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساجد مصلح احمد كاظم اعذيه40973
11الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء عبد الحسين حقي موسى بلور40974
30بيجيكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء جاسم محمد حوري الجبوري40975
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق ابراهيم علي ياسين الجبوري40978
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىهبه ماجد محمد سالم السامرائي40979
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب ياسين حسين محمد الغربي40980
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكريوسف عدي مولود ابراهيم الشنداح40983
8العلمالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد العزيز حسن جاسم عيسى الجبوري40984
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى اياد حسين نجم الناصري40985
13سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىجنور عبدهللا سليم محمد الطائشي40986
18االسحاقيكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار مظهر تايه غزال طرفة40987
10سامراءاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمصطفى علي حمادي محمود40991
20الضلوعيةكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى مطلك خلف عبدهللا الجبوري40992
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عدنان محمد مهدي البيراغ40993
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه مزهر كامل فاضل البازي40996
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خلف صالح غريب شايع40997
30يثربكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق ابراهيم احمد عباس الحبابي40999
35سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرفارس حسون فراس خضر -41000
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسحاق ادريس ابراهيم الجبوري41001
17سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرنا خالد حامد خليل الهاللي41005
20بيجيكليه التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر عيدان مرعي مرعي السامرائي41006
16تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاالء صالح حسن عبد الشمري41008
17بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا ناجي فياض محل الجنابي41009
8يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين سعد عبدهللا محمود الحبابي41010
40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء عبد الرحيم علوان محمد السامرائي41012
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسفار صافي اسود حمود الجبوري41013
8الضلوعيةكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد المقيت كامل سلوم علي الجبوري41014
21الدور  كلية التربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء زكريا سلمان عبد الدوري41016
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35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعذراء بدري فاضل صياد البازي41019
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرمصطفى غالب بدران احمد النيساني41020
18سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب طارق ياسين خضر الدوري41021
25االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر لؤي محمود عزيز الدراجي41022
35تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىهند نبيل جادهللا مصطفى الجبوري41023
13سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا طيوب صالح حميد العباسي41024
20تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصيل حلمي صابر ابراهيم التكريتي41025
20ديوان المديريةادارة اعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجاسم عالوي محمد صالح العيساوي41026
35سامراءاصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام احمد حسن جاسم االمهيدي41028
15تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرطالب خضير حمود جاسم الفراجي41029
28الشرقاط كلية العلومجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعماد جاسم محمد حسين الجبوري41030
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد يوسف ذياب خليل البياتي41031
8تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق محمود خليفه جاسم الناصري41032
16سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان فارس هالل محمد النيساني41033
28العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء احمد فيصل ناصر العزاوي41034
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى علي قاسم حبيب العبيدي41035
25يثرباعداديةكاتب  أنثىنور هيثم احمد عباس الحبابي41036
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان خليل ابراهيم عماش البوبدري41037
16تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس حميد حسن عبد الشمري41038
32سامراءكلية التربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن فيصل محمد مهدي الرحماني41039
15سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاتن سعدي ياسين خلف السامرائي41041
21الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد حسين علي حسن البياتي41042
25سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكركاظم محمد حسين شنتر العيساوي41043
9الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمؤيد عبد الوهاب علي حسين البياتي41044
13سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىتحرير نزهان محمود حبيب العباسي41045
24ديوان المديريةكلية علوم الحاسبات والرياضات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمثنى حمود عبدهللا خلف العجيلي41047
20تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىصفا ابراهيم حسن علي الكراعي41049
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنورجان علي كاظم علي بيرقدار41050
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمثنى خلف خضير مدي الدليمي41051
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىتاره مقداد احمد صعب العبيدي41052
23الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشهد غسان محمد حمدي الخزرجي41054
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34سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسن ابراهيم خلف جاسم العباسي41055
15الدوركلية المأمون الجامعةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير عبدالرحيم حسون بردي البردي41056
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي محجوب احمد رزوقي البدري41057
30العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعد حمد ابراهيم محمد الجبوري41059
15الطوزالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب حسن خلف عبدهللا البياتي41061
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء قاسم حسن طعمه السامرائي41062
20تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سالم سلمان ضيدان الدليمي41063
30تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن حازم سالم عباس الحبابي41064
20بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعمراء محمد خلف حميد الجنابي41065
30قرى آمرليكلية الشريعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر حبيب جاسم جاعد البياتي41066
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى قاسم مجيد طه الويس41067
21الدجيلالقانون والعلوم السياسية قانونماجستيرقانوني  ذكرمصطفى سعيد عبد الرضا خميس التميمي41068
27الدورالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحاب صابر عواد خضر الدوري41069
14ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىعطارد سامي طاهر علي الدوري41070
21سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه احمد مهدي صالح السامرائي41071
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسرحان نده كاظم محمد الحشماوي41072
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمجيد وهيب رزوقي احمد البوعاصي41074
28سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند مجيد محمد حميد السامرائي41075
20تكريتكلية العلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحرير كامل محمود رشيد الحمداني41076
17سامراءاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاكمام عويد عطية علوان العباسي41077
5الشرقاطالتربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه موفق انهاب صالح الحمداني41079
40الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء ناصر ناجي محمد علي الناصري41081
7سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسنان اسعد شاكر حميدي القمي41082
22سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرايمن صادق جعفر علوان البو عباس41083
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمود ابراهيم حسن شعبان العجيلي41084
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحاتم صباح ابراهيم عبدالعزيز الجبوري41085
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان كامل احمد جسام البواسود41086
25تكريتالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح حسن عبد الشمري41087
25سامراءكلية التربية / سامراء تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه محمد سلمان ابراهيم العباسي41088
20سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى محمود عواد محمود البو اسود41090
16تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد العزيز غانم عديم سياح الشمري41092
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15سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة محي الدين حسين جاسم البياتي41093
4التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكرانمار عالء احمد جاسم الجبوري41094
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاسيا غالب محمود مجيد الخربطلي41097
5يثربابتدائيةحرفي  ذكرقاسم مثكال نايف حمد الخزرجي41098
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمصطفى غانم علي حمد الجميلي41099
15سامراءكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني محمود عواد خلف العباسي41100
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراركان مضر محمود عبد الجبوري41102
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عبد اللطيف احمد عطية السعدي41105
21سامراءكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان عامر عبود لفته الدراجي41107
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي ابراهيم شهاب دويد الشمري41109
16بيجيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحمدة شهاب احمد عبد هللا الجنابي41110
18الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىساره محمد خضير عباس النعيمي41111
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسوالف مظفر حسين علي السامرائي41112
15الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرحسين حاتم عبدالصاحب عباس الخفاجي41113
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر حمد ابراهيم محمد الجبوري41114
10بلدكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء محمود علي احمد41115
22العلمكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير عطية خلف محمود الجبوري41117
20االسحاقيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرليث خميس عباس محمد المجمعي41119
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهشام فارس ميزر عبد الحميد الخزرجي41120
25الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي رشيد عواد عبد الدليمي41121
5قرى آمرليكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى يوسف ناصر حسين البياتي41122
6العلمالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل عبدالرحمن وسمي سبع العبيدي41123
25سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردخيل سامي دخيل مهدي الدراجي41124
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراثير عبود خلف ابراهيم الجميلي41128
10الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخنساء عباس فاضل عباس الحياني41129
25بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعبدهللا ايوب طريد كردي الجنابي41130
17بلدالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأثير أحمد صالح جاسم حشماوي41131
25الدجيلتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عيدان صليبي مجيد المرسومي41132
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىضحى عبدالكريم طالب نصيف الجميلي41134
22تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خالد احمد فرج العبيدي41135
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب فالح حسن صالح41137
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11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا صالح علي جسام الدراجي41139
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرامين غالب هادي شهاب المفرجي41142
25الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور سعد حمود حسن الدوري41144
29الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء حمد علي وهاب الجبوري41145
15الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان كريم حسين علي البياتي41146
15الدورالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتاج الدين حسن خلف رحيم الدوري41147
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعلي خالد ياسين صالح شايع41148
12العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال شكر محمود مهوس الجبوري41150
23تكريتاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد باسم ذياب احمد التكريتي41151
25الشرقاطكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى نبيل حازم محمد البدراني41152
15بلدابتدائيةحرفي  ذكرحيدر أحمد مصلح جاسم الحشماوي41153
30الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا ادريس عبد الكريم مطلك الدوري41154
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح زيدان خليفه لطيف /41155
11سامراءكلية االمام األعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر اسماعيل حميد محمد العباسي41156
12الدوركلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد سعد حمود حسن الدوري41157
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب قاسم عبد محمود العبيدي41158
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صالح عبد خلف الخلف41160
29الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنائلة محمد شوقي كاطع سلوم41161
25تكريتالتراث الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراوية حسام صالح محمد الدهيمه41162
19سامراءالتربيةعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان غازي معزب محل البازي41163
11تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه جمال خيرهللا رشيد الفراس41164
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرخالد احمد خلف جاسم الجبوري41165
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىوالء عبدالكريم مهدي صالح العبيدي41167
20الدورالزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىحفصه باسم فاضل لطيف الدوري41168
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد خالد ياسين صالح شايع41170
10سامراءالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب ياسين لفته حمد البوحمود41173
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرفرحان خلف حسن سعدون الجبوري41174
23تكريتكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر بسمان رشيد ابراهيم الصافي41175
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن عباس41176
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرفارس حسين شحاذه موسى الجبوري41177
25بيجيالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء حاتم خليفة عبد هللا الجنابي41178
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20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررضا محمود مدهللا هايس الجبوري41179
18بلدكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه علي حسين محمد التميمي41181
35العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكركريم مساهر حمد صالح العبيدي41183
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعلي صباح علي عيدي الطائي41184
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ياسين ثامر محمد الجبوري41185
12الشرقاطالعلوم االسالمية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد سليمان محمد الجميلي41187
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا جاسم احمد الدليمي41188
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدنان ابراهيم حميدي مرمي الدوري41189
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرنورالدين مطر ذيبان حمادي اللهيبي41190
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرحيدر عدنان عبد احمد البياتي41191
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررعد اسعد محمود عبد الويسي41194
15تكريتالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير خالد احمد فرج العبيدي41196
9العلماخرىدبلومكاتب  أنثىريمان يوسف ابراهيم خليل الجبوري41198
22سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان يحيى احمد محمود االمين41199
30تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتماره رحيم معيوف علي العلواني41200
22بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره امين سمير علي الجنابي41202
30بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياس خضير محمد عباس التميمي41203
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكربراء محمد جوير احمد الجبوري41204
21تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير احسان علي حسن العزاوي41205
30االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حكمت جاسم محمد شايع41206
35بيجي0رياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمهى عبد الرحمن سليمان يوسف التكريتي41207
13الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىريام علي كريم مهدي الخزرجي41208
15الطوزكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافنان فاضل محمود احمد /41210
21بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى علي حسين علي الجنابي41211
25الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسلطان محمد سعيد مطلك الجبوري41212
25بيجياعداديةكاتب  ذكرصالح عبدهللا حسين عبدهللا الجبوري41213
35الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنين حاتم شعبان ابراهيم التكريتي41214
22العلماالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم سعيد صالح عبد الظفيري41215
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىلبنى كامل يوسف حميد الكنعاني41218
42الطوزكلية الهندسة هندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرمعن عبدالحكيم عبدالكريم سليمان البياتي41220
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه اسعد جميل لطيف جميلي41221
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5الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراعتماد فرحان موسى عبدهللا الجبوري41222
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعالء داخل حسن حمود الطائي41224
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراياد علي كندل غضب شلله41227
20يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء يحيى حسين علي احبابي41229
12بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا يونس عبدالمجيد عزاوي الجبوري41231
13تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار عامر نجم عبدهللا المدلل41235
24تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان صبار حسين حمد العيساوي41236
26تكريتتربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنصيفه مديح نوري غضبان البياتي41237
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىاسيل عبدالحكيم عبدالكريم سليمان البياتي41238
25سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى حازم فاضل عباس الياسين41241
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم محمد عبد خليفة اللهيبي41242
18يثربكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىاستبرق سعد فرحان حسين التميمي41250
17تكريتهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرقيس خماس علي ابراهيم البياتي41251
25ديوان المديريةاالدارة االقتصاد إحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىهند عالء عبد الخضر عباس المكدمي41257
19يثرباالداب عربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرهيثم رسول حسن عيدي العنزي41258
26تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعاذ علي حسين مهيدي الفهداوي41260
25سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد حبيب حسن حبيب البازي41262
18الطوزاالمام االعظم  الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيالن فرحان فؤاد حسين جاف41265
18العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد تركي محمد صالح الجبوري41267
20بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حماده عطاهللا اسماعيل الجبوري41269
13الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرادريس حليم كريم قرنفل الحشماوي41270
21الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىسراب محمود كريم حميد الزاهدي41271
31تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرشا جمال خضر خلف الجبوري41272
33الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسارة سلطان خزعل نزال الخزرجي41273
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر فاروق رشيد محمد االلوسي41275
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاطياف عامر جاسم عبد الحسين الخزرجي41276
10تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي مزهر الطيف الورد41277
28الطوزكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرجاسم محمد مرشد طعمه البياتي41278
15تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسارة اكرم جاسم عريان البياتي41280
24تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىحنين احسان عبد الكريم حمادي الدبان41283
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء خلف حواس طعمة العجيلي41284
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20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ علي مزهر الطيف الورد41288
25سامراءالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء صالح مهدي ابراهيم الدراجي41289
25العلمكلية التربية الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناصر مساهر حمد صالح العبيدي41291
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىانفال حسين جاسم شهاب المرسومي41292
10بيجياعداديةكاتب  ذكرزينب اعلي جدوع خلف القيسي41295
25تكريتالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراوس محمد فؤاد رجب فؤاد ال ابراهيم بك41297
11قرى آمرليكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار محمد عبدهللا خضر البياتي41301
15قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد محمد عبدهللا خضر البياتي41302
20الشرقاطاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمة عبد الهادي صالح نجرس الجبوري41303
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرسعد ناظم مرعيد محمد المجمعي41304
20الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد صالح سلمان شويش الفراجي41305
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكررباح راضي يحيى علوان الخزرجي41308
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عزيز خضير تبن غضيب41310
17الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىريام محمود تركي عبدهللا الجميلي41311
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  ذكركريم منير علي زهو الحشماوي41312
33بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينه زياد احمد اسماعيل القيسي41314
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن منير علي زهو الحشماوي41315
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرادهام هادي محمد كاظم اغضيب41316
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرامجد حسن علوان حمزة غضيب41318
16يثربكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى خميس محمد حسين الحشماوي41319
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىساره مجبل مطر ابراهيم الحمداني41320
16يثربالتربية للعلوم الصرفة رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيقين كاظم خلف داود المزروعي41321
30الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد علي احمد الصحن41322
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعيد خلف موسى علي الجبوري41323
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم االتسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عارف علوان حمده الجبوري41324
23االسحاقيكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتز ابراهيم خلف ضيف المجمعي41325
8االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد سعود كلش حنتوش المجمعي41326
22الضلوعيةكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسعد لطيف عبدهللا خضر الفراجي41327
15سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عدنان جاسم محمد السامرائي41329
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي عداي طلك وايل اغضيب41332
22ديوان المديريةالزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرجاسم محمد عبدهللا حسن الجبوري41334
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15االسحاقيكلية التربيةللعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفريده صالح خلف ضيف المجمعي41335
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد القادر ابراهيم شبيب علي الجبوري41336
15الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال موسى راوي ترف الجبوري41337
22سامراءكلية االمام االعظم / سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاليس سلوم عاشور كردي -41338
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرجبار احمد محمود خميس -41339
12سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب نجم عبود مهدي السامرائي41340
30سامراءكليةالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس صالح مهدي فرحان البواسود41342
20الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدي محسن عطا صالح األحبابي41343
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد جمعه ابراهيم محمد الجبوري41344
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعدنان خليل ابراهيم خاطر اطعيمة41345
35تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس مولود ابراهيم احمد حمو41346
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح جاسم الطيف خلف العظماوي41347
21االسحاقيكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز ريسان قاصد مفتن الحليوي41348
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرشامل انور جميل سعدون طعيمه41349
17سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس اسماعيل مصطفى توفيق الخطيب41350
20الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرجالل صالح جاسم حسين العبيدي41352
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنيرة لطيف صالح جاسم الحشماوي41353
25الشرقاطكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرنايف خلف حمادة حسين الجبوري41354
10الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسين عبدهللا حسين الجبوري41355
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند محمد عبد جاسم العزاوي41357
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكريوسف خضير جاسم محمد -41359
19يثربكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروميض سعيد هريط طارش العزاوي41360
28بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالودود خوام عبد رشيد العزاوي41361
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرهاوري لقمان نجيب مجيد رشيد41362
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد يونس مخلف عجيل اللهيبي41363
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد محمد فرهان عيسى الجبوري41364
6االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحبيب عدنان صايل حميد اغضيب41365
0االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عبد الرحمن صالح محمد المجمعي41366
26الشرقاطكلية التربية االساسية/الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه صالح يوسف عكلة الجبوري41367
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعالء خلف حسن محمد الجبوري41368
15يثربابتدائيةحرفي  ذكرقتيبة عبدالنبي صالح جاسم الحشماوي41369
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8سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالده محمود طه داوود /41370
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعداي حمد احمد دليمي الجبوري41371
25بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء عبدالكريم خليل خورشيد الجبوري41372
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالسالم مصطفى حمود العباسي41373
15الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكرصادق صالح جاسم حسين العبيدي41374
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد خلف نجم عبدهللا الجبوري41375
21الدوركلية التربية علوم انسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف حافظ احمد وهيب الدوري41376
25سامراءعربيدبلومكاتب  أنثىوالء نصيف جاسم محمد /41377
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرمعتز سامي رشاد جاسم الدوري41378
10يثرببدون شهادةموظف خدمة  أنثىاسالم لطيف صالح جاسم الحشماوي41380
15االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء خلف احمد خلف اطعيمه41381
5االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرمصطفى مطيني حسين محاسن المجمعي41382
25بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزمن علي ابراهيم نعمه السامرائي41383
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرأنمار مازن مولود احمد عليج41384
19االسحاقيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد حميد احمد الصميدعي41385
18الشرقاطكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد سبهان جاسم محمد السبعاوي41387
20الضلوعيةكليه التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى سعدي نجم عبدهللا الفراجي41389
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا خلف صالح خلف الجبوري41390
30تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراق حكمت علوان كريم الجبوري41391
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراثير مازن مولود احمد عليج41393
20الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىموج وهيب عبدهللا محيميد الجبوري41395
20بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرابراهيم خلف عبدهللا عكلة الجبوري41396
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد مهدي صالح محمد البياتي41397
28الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشهد يحيى كريم نصيف الدوري41398
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسالم صالح ضامن طوير الجبوري41399
24يثربكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتارا ابراهيم صالح خلف العزاوي41401
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىامنة شريف عيسى سلطان الجبوري41402
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا كنعان اسماعيل ابراهيم السامرائي41403
15االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمود مطيني حسين محاسن المجمعي41404
17االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحمزة علي حمود حسين الرفيعي41405
17الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم عطاهللا احمد حميد الجبوري41407
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17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصقر عبدالعزيز عبدهللا احمد اللهيبي41409
20الدورثالث متوسطحارس اول  ذكربرجس صالح جاسم حسين العبيدي41410
20الشرقاطكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرجمعه رشيد صالح حميدي الجبوري41411
23الدوركلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىايناس مصطفى مهدي ابراهيم الدوري41412
20االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسهيله مكي علي مدلي غضيب41413
15سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالباسط محمد عرب شامل وهيب الرفاعي41414
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروج عبد الواحد ياسين حميد الدوري41415
8الطوزكليه  االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرشوان بهزاد علي محمد حسيني41416
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرأنس عبدالخالق احمد مصطفى السامرائي41418
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حردان مشحن عباس الجبوري41420
17سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجمانه عبدالفتاح احمد صالح الشهرلي41422
10تكريتكلية تربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة خالد حسين علي السند41423
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعباس صالح جاسم حسين العبيدي41424
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكررمضان علي هيشان بكر الجبوري41425
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىسوسن نصيف جاسم محمد /41428
15االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده خليل ابراهيم حسين شايع41429
8ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد واثق حمد عواد الجبوري41430
15سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا محمد حسين عليان العليان41431
35الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالجبار عبدهللا احمد عميري الجبوري41433
18الدوراعداديةكاتب  ذكريونس صالح جاسم حسين العبيدي41435
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكربسام ابراهيم علي ضعين ادسات41437
7الدوركلية التربيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ابراهيم محمد جابر الدوري41438
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي كهالن نزهان صهيود الفراجي41439
32الطوزكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىساره عمر رشيد محمد -41441
30بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم مزهر احمد علوان العزاوي41442
39الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينه رعد نجم عبيد الشمري41443
15الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان عباس ابراهيم علي المفرجي41444
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفريد شكر عبد حرامي =41446
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعامر هالل مناع گليب المولى41447
3الدورابتدائيةحرفي  ذكرعبد الوهاب ناظم محمد خلف العيساوي41449
10بيجيكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان ضياء توفيق فاضل الحمداني41450
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21االسحاقيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  أنثىعلياء ابراهيم حسين حمد اغضيب41451
6العلماالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد مصطفى شبيب غضبان الجبوري41452
35الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالمنعم عبدالستار طلوح خلف الجبوري41453
25بيجيكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس جاسم علي جمعه الجبوري41454
15تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى احمد صابر عبدالعزيز الرفاعي41456
20سامراءكلية االمام الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه سعيد حميد احمد البازي41457
15الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرثائر عبد ابراهيم مرعي الفراجي41458
24سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمواهب مرعي جبوري احمود البدري41460
20الطوزكلية الهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربرزان توفيق نوري امين الداودي41463
20يثربمتوسطةحرفي اولذكرواثق منعم رحمان خلف الهيازعي41464
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكريونس صالح عبد حسن العجيلي41465
18سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم سعيد حميد احمد البازي41467
12الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان خالد غانم مانع المكدمي41468
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكركفاح حسين عويد وسمي الجبوري41469
30الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىخنساء تركي شهاب احمد الدوري41470
5ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمحمد صالح عبد حسن العجيلي41471
10سامراءكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم حمد محمود محيميد الجنابي41474
20بيجيعلوم الهندسه الكيمياويهكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد عدنان دخيل خليل الجبوري41475
13االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعثمان سعد عزيز حسن الدراجي41476
13الطوزكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نورالدين عزيز علي البياتي41477
14بلدكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق احمد حسن علوان العزاوي41479
23الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمهى جبار فياض علي الجبوري41481
33سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه علي سعيد غرب البومهدي41482
18سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز عبدالمجيد حمد علوان البونيسان41483
35العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىابتسام علي صالح عنبر الجبوري41484
25الدوركلية تربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا عبد هللا سعيد حميد الحيالي41485
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد وليد خالد جليل السامرائي41486
10االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعمر خليل ابراهيم احمد طرفه41487
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرجاسم محمد محسن علي المكدمي41488
26االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىساره جبير احمد صالح الكبيسي41490
8بيجيالتربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم غالب طه احمد الطائي41491
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15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان سعدون عبد ارزوقي الدوري41492
11سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعمر احمد مهدي صالح السامرائي41493
15تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرثامر فائق اسماعيل هالل الشنداح41494
13سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده بخيت محمود محمد العباسي41495
35تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىريهام حسن ثامر زنزل اسودي41497
30بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء جمعه اسماعيل محمد القيسي41498
15الطوزكلية االدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىالنا غازي عبد العزيز سليمان بك41499
14العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرجابر احمد حسن عمر العبيدي41501
14ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىلبنى اياد جمعه خضر الدوري41503
12الدوركلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور رافع طالب محمود الدوري41504
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرظاهر محمد عبيد حمادة المشهداني41505
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمروه ستار صالح كاظم العزاوي41506
17بيجي االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررائد عواد صبحي مشوح العبيدي41507
27الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص سعيد طه خلف -41508
21سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرحسام مزهر طعمه خلف البو عباس41509
8سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىعذراء ماهر عبد المولى احمد العباسي41510
25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه علي حسين سلمان الدوري41511
18الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرغسان عادل حمد حمود العاني41513
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمود عجاج فهد سبع العزاوي41515
10بيجي كلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالمحسن رسمي محجوب روضان الجبوري41516
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىخمائل علي صالح عبد الحديثي41518
30ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر غالب فهمي رمضان التكريتي41522
20العلمكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح شجاع ذرب العزاوي41523
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسيف عبدالكريم حميد محمود البودراج41524
11الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء عزاوي ذياب عالوي الجميلي41525
20تكريتكلية االداره واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف اركان حمود عبدهللا الناصري41526
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان سعد عزيز حسن الدراجي41527
17سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة يونس عبدهللا سلطان الصاميلي41528
15العلماعداديةكاتب  ذكرغسان عبدالمحسن محمد خلف العزاوي41529
10سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىباديه عبداللطيف جاسم محمد البازي41531
30بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهاشم محمد حمود غضيب الجنابي41532
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15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرحسين عبدهللا عبدالكريم علي التكريتي41535
18تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى طه مصطفى محمود الناصري41538
24الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره عناد حسن عبود الجبوري41539
12تكريتاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريونس حسين ذاكر عبد العزيز الرفاعي41540
16العلماالدارة واقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير جواد خطاب حمد الجبوري41541
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرطارق كريم مخلف سبع الصبيحي41542
20العلمكلية التربيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريحانة علي صالح حمد الجبوري41543
22ديوان المديريةالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرخالد ستار ابراهيم احمد النيساني41544
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهبه يحيى كامل يعقوب العلكاوي41545
17العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررافد خليل زهو مصلح الطائي41546
7ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد عواد غائب احمد الشمري41547
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراسماعيل صالح عبد حمود الجبوري41548
18الطوزكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرور نجاة فخرالدين محمد الداودي41549
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرامجد كريم مخلف سبع الصبيحي41550
25الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرإبراهيم مصطفى سليمان سلمان صوفيالو41551
25بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس فايز صبار محل الجنابي41553
24الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكولسن باشا ابراهيم حمود دوكرلي41554
6تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد االمين علي جواد المهداوي41558
11الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربارع حميدي جاسم غدير الجميلي41559
18سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرياسر كريم جاسم محمد السامرائي41562
5الشرقاطكليه التربيه للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنه ياسين خيرو احمد التكريتي41563
28سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمها امجد حميد هادي السامرائي41565
18بيجيكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرسيف الدين صالح عبد زبار الجنابي41568
30يثربمعهد البحوث والدراسات العربية/قسم االقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد سعد مطلك حميد المزروعي41569
15الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسراب مصطفى حسن قنبر البياتي41572
18تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهالء عامر حميدي جاسم الحمداني41573
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا محمد داود مشعل العبيدي41574
24الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء جهاد امين محمد الدلوي41576
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىانتصار عباس ابراهيم محمد الجميلي41577
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرمهدي مهدي صالح موسى41579
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرطلحه عبدالغفور خلف محمد العبيدي41582
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10ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد طالب هجيج عاكول الحمداني41583
20ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد جاسم محمد فارس الخزرجي41585
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمازن جاسم محمد فرتم الجبوري41586
8االسحاقيكلية االداره و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي اخضير علي اعذيه41588
26االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرانس طه مخلف فرحان العزواي41589
15الطوزكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي اكرم حمد فارس البياتي41590
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرانمار احمد محمد عبدهللا اللهيبي41591
15سامراءكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء فليح حسن علي العباسي41596
22بيجيالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرخليل خالد خليل يوسف الجحيشي41599
25بيجياعداديةكاتب  ذكرحمد حسين عليوي عباس القيسي41600
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرنواف رعد مشعان صيهود الشمري41601
11يثربكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مظفر غازي علي الحبابي41602
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرانتصار رمضان خلف درويش الجبوري41603
5الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرقاسم حميد مجيد محمد العنزي41604
9االسحاقيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناصر منصور حسين حمد اطعيمه41605
20تكريتكلية التربية للبنات علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرغد طايس سعيد عبدالجبار القاضي41606
13الطوزكلية القلم الجامعة - كركوكرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهلكوت طه سعيد احمد شيخان41607
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبداللطيف حسين دويل حمود الجبوري41608
5الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم جعفر محمد قادر الداودي41610
29الطوزكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور نجيب عبد العزيز سليمان بك41612
2الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرحيدر علي محمد عباس البياتي41614
40الشرقاط كلية العلوم االنسانية/ علوم القرأنإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربنيان محمد بنيان كحيط الجبوري41615
10قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبد خماس عزيز البياتي41616
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرهيمن كريم جوهر محمود الداودي41617
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد فارس جاسم حميد الدوري41618
15سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عبد هللا جاسم محمد الحار41619
6بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه عدنان اسماعيل رزيق البوموسى فرج41621
8الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركمال طليع عبدهللا محمد الجبوري41622
10الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد محمد سعيد ناصر الجبوري41625
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعثمان عزاوي احمد جاسم العزاوي41628
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدنان روكان احمد ياسين البوحمود41629
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10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرحميد منصور سرحان عبد العجيلي41630
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عباس زنهير صلبي الجنابي41631
32الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكردخيل اسماعيل حسين حدري الجبوري41632
30بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنورالدين خالد فليح حسن الكروي41635
17تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه شاكر احمد خلف الفي41636
20االسحاقياالمام الجامعهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد قاسم محمد فرحان اعذي41640
15تكريتكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده زيد هاشم احمد الرفاعي41641
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىنورالهدى خضر عباس صالح التكريتي41642
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخيرهللا عباس دلي عكله الجبوري41643
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر عباس زنهير صلبي الجنابي41644
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرنا عبدالحليم عبدالقادر حسن الكداوي41646
15الشرقاطالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره عبد حسين ضامن الجبوري41648
5الطوزبدون شهادةموظف خدمة  ذكراياد عطا عبد اسماعيل العبادي41650
6بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى صالح مهدي صالح الجواري41651
15سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى مجيد محمود حسن الرحماني41652
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد عبد حسن محمد الجميلي41653
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل احمد عبدهللا خليفة الجبوري41655
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنورالدين موسى حسين نجم الجبوري41656
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد مهدي عزيز المجمعي41657
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا علي زيدان جادر البياتي41659
0ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفراس ابراهيم حسن درويش العزاوي41661
2الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسعيد محمد سعيد ناصر الجبوري41662
14الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسجى مهيمن ابراهيم حمزه الخزرجي41663
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىطيف عارف علوان صالح الجبوري41664
20العلماعداديةكاتب  ذكرفالح صباح محل مهبش العبيدي41666
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد علي حسين محمد الجميلي41667
8ديوان المديريةكلية الزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرهيثم عبدالرحمن وسمي سبع العبيدي41669
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالكريم عبدهللا محمود خلف الجبوري41670
35سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسراب احمد مدلول احمد السامرائي41672
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىحمديه رضوان زيدان جادر البياتي41673
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهند حسين علي عبدالرحمن الربيعي41674
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22تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميسم ياسين حمود محمد الحربي41675
25ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاسيل حسين علي احمد التكريتي41678
16قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود خورشيد جهاد منصور الطائي41680
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرياسين عطشان ثامر محمد الجبوري41681
13العلماعداديةكاتب  ذكرحسن صباح محل مهبش العبيدي41682
18الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء عبدهللا صالح محمد الجبوري41684
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمروان مهدي صالح محمد العزاوي41685
35الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعالء سطم كنح عبدهللا الجميلي41686
11بيجيكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعبد هللا صالح الزم عبد الهادي السعدون41687
8الدراسة الكرديةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرگرميان نعمان خورشيد قيتران الداودي41689
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعطيه امديد خلف عبدهللا الجبوري41690
13بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد عبد اللطيف بدر القيسي41691
20الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعلي عيد حسن عيفان الجغيفي41693
12تكريتاعداديةكاتب  ذكررعد مدلول غيهب شباط الشمري41694
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغزوان صبار مصطفى عبدهللا الموسى فرج41695
10الطوزكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساكار حسن علي احمد ابراهيم41696
15العلماعداديةكاتب  ذكراحمد هاشم محمد يوسف الحدادي41697
25الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالناصر ابراهيم عبد مريس العكيدي41701
25تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ايوب عجيل مخلف التكريتي41702
13تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالق مصطفى مرعي عزيز الخشماني41703
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرصدام علي خزعل عيسى الجبوري41704
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم مصطفى احمد محجوب البياتي41705
20بيجياعداديةكاتب  ذكرسعد حسين ابراهيم عبد القيسي41706
20سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سمير قادر حبيب العالوي41707
25الطوزكليه الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفلایر حكيم كريم حسن الداودي41708
17سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ غسان عبد اللطيف سلمان الدوري41709
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث صباح محل مهبش العبيدي41711
15العلمكلية العلوم/ قسم علوم الفيزياءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عامر فارس احمد الجبوري41713
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمصطفى خليل طه لزام الدليمي41714
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكررسول محمد حطو احمد عزاوي41715
15الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر غانم رفاعي عيسى المرسومي41716
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15الشرقاطكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محيسن حسن عليوي الجبوري41717
7ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد عبيد رجا محمد الزوبعي41718
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراثير عقيل عبد حسون البلداوي41719
16الطوزكلية االمام االعظم الجامعة لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأحمد شهاب أحمد محمود البياتي41720
12العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ناجي حديد خلف الجبوري41721
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرغده طارق دحام عزيز العزاوي41722
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور خليل ابراهيم حمد الصجري41724
18العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالحكيم شكور امين منصور الطائي41726
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعلي قادر عسكر موسى41728
30االسحاقيكلية الفنون التطبيقية اخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده خالد علي ثابت مبارك الحمداني41729
18الدجيلاعداديةكاتب  ذكريوسف زامل دهام جعاز الخزرجي41730
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح صباح محل مهبش العبيدي41731
17تكريتتربية بناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء وليد خالد نجرس التكريتي41732
9الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مهيمن ابراهيم حمزه الخزرجي41735
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن جمعه خورشيد رشيد الداودي41736
12يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد سالم حسن علول الخزرجي41737
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكراحمد اسماعيل مصطفى احمد -41738
28سامراءكلية التربية للعوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه محمد صاحب شاكر الدوري41739
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد ميسر عناد عيفان الجغيفي41741
5قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالرحمن محمد حطو احمد عزاوي41742
22سامراءكلية االمام االعظم إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنسرين نعمان رميض زيدان -41743
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مغير نايف محمد الدليمي41744
22سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمد بديع احمد السامرائي41745
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكردريد محمد خلف فاضل الجبوري41748
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىهديل خليل ابراهيم حمد الصجري41749
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرواء صالح مهدي جاسم الحدادي41751
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى محمد حكمت عبود الطائي41752
10تكريتكلية العلوم / قسم علوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب نجيب مطلك سليمان العجيلي41753
12الشرقاطكلية التقنية الشمالية / موصلاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسالم عبدالرحمن خلف حمد الجبوري41754
11قرى آمرليكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد محمود خليل امرلي41755
20الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرحاب مزاحم زيدان خلف الجبوري41756
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35بيجيالمعهد التقني / الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى ظافر مزهر ثامر الزاملي41757
13بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراياد جاسم محمد جاسم الجبوري41758
25الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجهان اسماعيل زعيان احمد الدوري41762
21تكريتالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان خالد محمد ابراهيم الدوري41763
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىرانيا كمال عبدهللا محمد الربيعي41765
20الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء طارق دحام عبد البو عباس41766
22تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر منعم احمد خضير الدوري41767
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي عبيد عبدالرحمن علي الجبوري41768
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد يوسف خلف عبد هللا القيسي41769
27الدوركلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره مؤيد عباس فتحي الدوري41770
25سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد علي بريان حرامي العزاوي41771
7سامراءاعداديةكاتب  ذكراسماعيل محمود اسماعيل محمد السامرائي41772
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشيماء صالح احمد خلف الدليمي41773
16تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عامر ابراهيم مخلف الزناد41774
20الشرقاطكلية التربية االساسية / الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ لطيف اسماعيل حسين الجبوري41776
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرصالح مجبل عبدهللا خلف الجبوري41777
7بيجياعداديةكاتب  ذكراجزار باسم بدر ندا العبيدي41779
20الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخلف علي محمد خلف الجبوري41780
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوري جهاد محمد عزيز الداودي41781
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد حاتم عطية طلحة الصباغ41783
38سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصة علي حميد رزوقي الدوري41784
20سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء محي عبد اللطيف جاسم الجداع41786
23قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عباس جمعه منصور البياتي41787
22الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عباس محمود ياسين التميمي41788
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان جاسم حمد محمد الجبوري41789
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عاشور محمد طعمة القيسي41790
10بيجياالدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرجهاد خالد كريم مغير جنابي41791
4بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس سمير عبد الكريم ياسين الربيعي41793
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ابراهيم علي جمعة القرغولي41794
25سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىزينه منهل خلف حمد البو اسود41795
19بيجياعداديةكاتب  ذكرحمزه محمد عبد حمد /41796
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25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم منذر محمد علوان الحديثي41797
21الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء عبد محمد حسين الجبوري41798
30بلدرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء فاضل هادي عبدحساني البلداوي41799
20بيجياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام توفيق مصطفى خطاب القاسمي41801
21الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسن شالش حمد الجبوري41802
18بيجي كلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد احمد هوير كردي الجنابي41803
6سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحميد حسن احمد حسين النيساني41806
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرماهر نجاح ماهر عبد الدوري41807
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعدنان محمد مهدي سليم العباسي41809
18ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى قاسم احمد حنظل العزاوي41810
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعه عزاوي الصحن الصحن41811
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطه خلف طه حسين الجبوري41812
17الدجيلكلية تربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصباح محمد عبود صبحي الخزرجي41813
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد سعيد محمد حسن الجميلي41815
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشكيبة رضا مدحت صالح البياتي41816
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعبد الحميد رحيم حسن ابراهيم الدراجي41819
20تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه زيدان خليفه لطيف الحديثي41821
1بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرفؤاد جاسم محمد جاسم الجبوري41822
12ديوان المديريةكلية االداب اخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرفارس سلمان مشري صبح الرفيعي41823
12بيجياعداديةكاتب  ذكرمصعب محمد عبد حمد /41826
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرسيف نصرت فاضل حمد الدوري41828
11سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب احمد كاظم ياسين السامرائي41829
20العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى عبدهللا فرج صالح العزاوي41830
7العلماالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ضياء عبدهللا محمود الجبوري41833
13سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء جمال خضير عبد الواحد دراجي41834
10الطوزالتربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشوخان عباس نوري زيدان الداودي41835
25قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررعد عزيز علي جمعة القرغولي41836
6العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحارث علي محمد سالم العزاوي41837
22الضلوعيةالتربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر مجيد علي مريس العزاوي41838
26سامراءكلية العلوم علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكروسام ابراهيم الطيف خلف الدراجي41840
10ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالحليم ضياء عبدهللا احمد الدليمي41841
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23سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره ثابت اسماعيل فهد العباسي41842
7بيجياعداديةكاتب  ذكربكر محمد عبد حمد /41844
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخليل حسن عبدهللا حسن الجبوري41845
25العلمكلية الترية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا عادل شاكر محمود الحديثي41847
24سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرنا يونس احمد عياش الرحمن41848
25الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمأوى عبدهللا احمد سعيد 41849٠
12العلماعداديةكاتب  ذكرعارف احمد زيدان خلف الطائي41850
35الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى طمعة جواد كاظم المرسومي41851
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرزيد كريم مهدي بطاح العباسي41852
10سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكررؤف فاضل محمود سالم النيساني41853
5الضلوعيةابتدائيةحرفي  أنثىبهيه احمد حسن سلمان الدوري41854
12الدوراعداديةكاتب  ذكرعبدهللا محروس شعيب حمدي الدوري41855
12العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل ضياء عبدهللا محمود الجبوري41856
16بيجيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه مثنى كامل فليح الحيالي41857
27سامراءكلية االمام االعظم الجامعة عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران احمد كردي صالح .41858
17بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىتاضي داود علي مضحي الجنابي41859
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمبارك عواد صالح حسن البوحمود41861
20الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر جميل محمد عبد الجميلي41862
25يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناهض احمد اسود سالم الحبابي41863
15تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور زياد ابراهيم رمضان العجيلي41864
30بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد زيدان خلف سليمان الجبوري41865
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرانمار محمد طه جاسم البدري41867
37الدورتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان قيس فرج عطوان الدوري41868
27سامراءالتربية للعوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشة هيالن سعيد مصطاف الزهيري41869
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء شهاب احمد نصيف العبيدي41870
25الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىبسمه هادي موسى عمر التكريتي41872
20تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عماد توفيق مخلف الحديثي41874
15الطوزكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميمه ادريس عبدهللا نعمه الغريري41875
25تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيا قيس يوسف احمد الثويني41876
16العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء ضياء عبدهللا محمود الجبوري41878
6الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعبير محروس شعيب حمدي الدوري41879
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16الدجيلكلية علومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك محمد علي سلمان العنزي41880
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء يونس احمد عياش الرحمن41881
0ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرامجد هاني مسعود شلش االحبابي41882
13ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد نايف احمد حسين الغريري41883
33سامراءتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر ابراهيم عبد القهار حسن السامرائي41884
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد طامي علي حسين شايع41885
25سامراءجامعة االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى احمد كردي صالح 41886٠
13الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار حماده سالم جاموس المفرجي41887
18سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريمان فوزي علي رزوقي رزوقي41888
3بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكريوسف محمود عبدهللا علي الجبوري41889
20بيجياعداديةكاتب  ذكرسعدون زيدان خلف سليمان الجبوري41890
11سامراءكلية بغدادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء محمد لفته حمود41891
18الدجيلكلية العلوم رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حكمت كاظم عباس الجنابي41892
6الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنسرين حماده سالم جاموس المفرجي41893
14سامراءكلية العلوم التطبيقية كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروج ثابت خضير محمود البوهادي41895
20سامراءكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد صالح محمد محمود البازي41896
15بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام جاسم جهاد احمد الدليمي41898
16الدوركلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىليلى غازي فيصل عبد الدوري41899
30سامراءالتربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورقاء جاسم صالح مهدي النجار41900
17سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنار قاسم محمود محمد الطالبي41901
15قرى آمرليالكلية التقنية الهندسية الكهربائيةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىزينب ياسين خميس باقر البياتي41902
20تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء قحطان ممدوح مهدي النعيمي41904
30بيجيمعهد اعداد معلمات بيجي الصباحي الملغاةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنار شاكر هوير سعران الجنابي41906
10يثربكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتمارا علي جاسم خلف الحبابي41907
14الدجيلاعداديةكاتب  ذكرسعد علي شرقي حسين الجميلي41908
18بيجياعداديةكاتب  ذكرعلي محمود عبدهللا علي الجبوري41909
17بيجيكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكررائد محمد خضير مرموص الجبوري41910
24العلمكلية االدراة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربالل زياد خلف علو العبيدي41912
20الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكرقصي احمد شاكر محمود الناصري41913
25الدوراالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدنيا صباح مهدي حمزه السامرائي41914
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسن علي عباس حسن القيسي41915
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15الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعفاف ادهم حسين عليج الجميلي41917
15تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراسامه علي عبدهللا رجا التكريتي41918
25سامراءكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء احمد ابرهيم صالح السامرائي41919
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرحسام احمد شاكر محمود الناصري41920
20سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىماجستيرمدرس ثالث  ذكرمنير سعود وسمي عباس السامرائي41921
30تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند حسن مركب حديد الفراجي41923
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس عارف موسى علي العبيدي41924
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىامل جمعه هزاع عمر البجاري41925
25بلدكلية  التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام جاسم جهاد احمد الدليمي41926
7سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده محمود ابراهيم حسين الحدادي41929
20سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء حميد جاسم محمد الدراجي41931
10قرى آمرليالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند رحمان رشيد حمد البياتي41933
9الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىئاال ناظم محمود خضر الداودي41934
18الدورالتجارة باالسماعيليةإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرمصطفى كمال مصطفى محجوب الدوري41935
31تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي جاسم حمد العزاوي41936
21الدورالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديمه كمال مصطفى محجوب الدوري41937
23سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفضاء حسين احمد حسين الحديد41938
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبد الرحمن جبار ياسين خلف .41939
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىماريا عبدالسالم ذياب عبدهللا الجبوري41941
35بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمروان حديد يسن علي حشماوي41942
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرزياد علي هالل عبدهللا الدليمي41943
15تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء خالد امين علي الناصري41944
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسر محمود عبدهللا حمدون العجيلي41946
11سامراءاعداديةكاتب  أنثىسماء خالد صادم جاسم العباسي41947
13سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن محمود ابراهيم حسين الحدادي41948
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي احمد خلف احمد الجبوري41953
11بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند شكر ذياب احمد جنابي41954
16الطوزكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسام الدين علي شريف الداودي41955
20الدجيلاخرىدبلومكاتب  أنثىميس جاسم هادي جاسم الدجيلي41958
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىعذراء صالح مهدي حمد الجبوري41959
13ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكررائد صدام احمد وادي الوهب41960



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

12تكريتكلية االدابجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام جادر مصطفى خليل البياتي41961
15ديوان المديريةاالدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعاصم شكر حمود هيمص الجبوري41965
20الدجيلالتربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهام مظلوم مالك مكي /41969
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبة سفيان خيرو مهدي الشيشاوي41973
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراياد هاشم نجم عبدهللا االلوسي41975
30االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد انصيف جاسم محمد اطعيمة41978
20بيجيكلية االدب قسم علم االجتماعاخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىسندس عادل عطا خميس القيسي41979
20سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدالعزيز عبدالرحمن توفيق الخطيب41980
20الشرقاطكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعدهللا خليفه رمضان صايل اللهيبي41981
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم مساهر حمد صالح العبيدي41983
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرايسر محمود عبدهللا حمدون العجيلي41986
25الدوركلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى ساجر خضير خزعل العبيدي41987
20ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسيف عبدالحليم ياسين صالح التكريتي41988
19سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء صبار مهدي صالح -41989
7تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاظم غالب كاظم عزيز الخشماني41991
26سامراءاإلمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده عزالدين محي احمد الرفاعي41992
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبدالرزاق صالح مهدي النجار41993
23الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىشهد محمود حسن حميد الجبوري41994
15قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرسعد رحمان رشيد حمد البياتي41995
21تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمياده احمد خلف هزاع الجبوري41996
25الشرقاطكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال جباره سلطان سعيد الجبوري41998
20االسحاقيجامعة تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء جاسم علوان محمد الدراجي41999
30الشرقاطكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدجله زيد سبهان مريس العكيدي42000
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحمود عبدالرحيم حسين محمد المكدمي42001
34بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىعالية فاضل عبدهللا سلطان العلكاوي42002
15الدوركلية التربية للعلوم األنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتمد رحيم رسن حسين السامرائي42003
13العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء محمود عبدهللا ثلج الجبوري42004
29الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدير عبدالرحمن زيدان حمادي المكدمي42005
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسلمان محمد سليمان صقر الجبوري42006
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه ماجد جمعه حمادي الدليمي42007
5العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى خالد عبدهللا جاسم الجبوري42009
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15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىبتول مطلك مردان محمد الجبوري42011
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى محمد موسى علي الجبوري42012
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرماجد حسن الزم حمد مالك42013
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوزان خلف سليم حمد القيسي42014
17بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد دخيل حسن حسين الجبوري42016
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرثائر اسماعيل احمد حسين اللهيبي42021
35تكريتتربية بناتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدله عبدالمحسن زبن حسن الزبن42022
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرغزوان ذنون يونس داود الناصري42023
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي عبدهللا سلطان احمد اللهيبي42024
15تكريتكلية دجلة الجامعةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان فالح حسن طه التكريتي42025
6العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىسهى محمود عبدهللا ثلج الجبوري42026
18بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىامنة اياد خيرهللا بكر التكريتي42027
35الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرجباره سلطان سعيد مطلك الجبوري42029
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر عباس حسين علي الخزرجي42030
12تكريتتربية بناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء عباس سرهيد جراد العيساوي42031
35الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء شاكر محمود حمزة الخزرجي42034
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىثمينه شبيب شالل حمود الجبوري42038
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند عبد احمد جاسم الجبوري42039
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه موسى صالح احمد الدوري42040
14الدورالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء بهاء عبد الجبار عبدهللا الدوري42042
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمخلص احمد علي محسن الصحن42043
22بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنور وليد خالد خلف القيسي42045
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خلف حمد ناصر الظفيري42046
21سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبراء جمال جاسم محمد البومهيدي42047
10تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور خالد عبد حربي الجنابي42048
20تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله كمال مصطفى مطلك البياتي42049
20الدجيلاالداب اجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان شوان عبد الكريم عمر دزي42050
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفاضل مطلك حمود بدر الجبوري42051
20قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد هللا ويردي خلف عبدهللا البياتي42052
7الطوزكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرروكان عبوش صالح شحاذة العبدي42054
14العلمثالث متوسطحرفي اول  أنثىوسن علي شهاب احمد اللهيبي42055
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35الدوركلية القانون قانونماجستيرقانوني  ذكرمحمد احمد عبدالنبي حسين الحاوي42056
10الدوركلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى موسى صالح احمد الدوري42057
25الدوراعداديةكاتب  أنثىرسل عبدالغني مدحي فيصل الدوري42058
18العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد هاشم محمد حسن الجنابي42059
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكراياد عبدهللا نامس شكطي الشكطي42060
20يثربكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور علي حسين علي التميمي42061
30الضلوعيةكهرباءدبلومكاتب  ذكراسماعيل شكر محمود حسين الخزرجي42062
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر عدنان خليل عبدهللا العجيلي42063
15الدورالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفاطمه وليد صالح احمد الدوري42065
7قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرسعدون حسن محمود جزاع البياتي42066
25الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجهينه ياسر حميد ماجد الدوري42067
22الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها جاسم محمد محمود السالمي42068
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا فياض ابراهيم عبيد الجبوري42069
25تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد عدنان عبدهللا عبد التكريتي42071
25العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد صافي عبود علو الجبوري42072
20العلمكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهنادي محمد حسين صالح الجميلي42074
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرخلف دهام علي عران اللهيبي42075
10الدجيلاعداديةكاتب  أنثىاسراء صادق محمود حسن السالمي42077
19الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايمان احمد عبدهللا فارس الخزرجي42078
8تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعايد جمال محمد محمود الناصري42079
20تكريتالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور وجيه احمد جاسم التكريتي42080
10الضلوعيةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاسمهان متعب عواد عبد الدليمي42081
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء حسين حمد عبدهللا العبيدي42083
18سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ عمر كامل طعمه الشاماني42086
11الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلؤي محمد مرشد طعمه البياتي42087
9قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرسعد حسن محمود جزاع البياتي42090
15الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرسعد عادل حسن اسماعيل الجبوري42091
5قرى آمرليابتدائيةحرفي  ذكرستار حميد مجيد محمود البياتي42093
20يثربكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عصام متعب احمد العزاوي42094
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيروان علي حسين خلف الصحن42095
15سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حارث داود سلمان العباسي42100
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20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ضياء ماهر عبداللطيف القرة احمد42101
27الطوزكلية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنار احمد كريم مجيد -42103
27الدوركلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف احمد مزهر خليل ----42104
6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرغيالن علي حسين خلف الصحن42105
17سامراءاآلثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى فالح احمد محمد /42106
6يثرباالدابكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام نادر ذياب مصلح العزاوي42108
27بلداالدابعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمنتصر عبد الوافي عبد الوهاب محمد المحسن42109
15الدورالتربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين جاسم محمد عباس الكبيسي42110
10الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء محمد عطيه حسين الخزرجي42111
25سامراءكلية المأمونتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد صباح نصيف الطيف البازي42112
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجبران اسماعيل ابراهيم حمود الجبوري42115
20الطوزكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة شكور محمود خليل البيرقدار42116
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى طه مهدي عبدالمولى الجولي42117
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد حميد مهدي فارس االحبابي42119
21يثرباالدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  ذكرصدام نادر ذياب مصلح العزاوي42121
30العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمحاسن عبود صالح خضر الجبوري42122
11العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب محمد عيسى مطلك الجبوري42125
10بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرمنذر علوان جاسم نصيف الهيازعي42126
22الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايفان سعد عبد هللا شريف البياتي42127
14الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر صادق جعفر عباس الخفاجي42128
15بيجيعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويدة خميس زبار كليب الجنابي42131
12يثربكلية التربية حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه ابراهيم محمود براك العزاوي42135
11الدجيلالتربيه البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر صادق جعفر عباس الخفاجي42136
17تكريتكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىنوال احمد خلف مرمي الدوري42139
11الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء مهدي ولي مهدي -42142
12الدجيلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزهراء جواد كاظم حسون الدجيلي42143
10الطوزكلية اإلمام اإلعظم الجامعة كركوكإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول نوري موسى كاظم البياتي42144
20الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاهر اسماعيل مدب حسين الخزرجي42145
19يثربكليه التربيه تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عباس حربي طعمه الدليمي42146
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل خضير مساهر ناريم الشاهري42147
14ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسيف سعد مصطفى حميد الجوعاني42148
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28الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرانمار سعدي ظاهر نصيف الخزرجي42151
19قرى آمرليكلية االدارة واالقتصاد كركوكإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعباس زين العابدين عزيز حميد البياتي42153
6بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف زياد مالو حسان النعيمي42154
4الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس حكيم عباس داود المولى42155
18بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيه محمدعلي عثمان علي ال عبد هللا42157
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربراء زيدان خليف عواد الجبوري42161
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى احمد خلف مرمي الدوري42162
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسهله زين العابدين سمين حسن رحمة42164
22العلمكلية التربية للعلوم الصرفه فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرات عواد عفتيان علي الجبوري42166
20سامراءالعلوم اإلسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسوسن بدر هالل ذنون الصميدعي42167
20االسحاقي كلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان محمود عبدهللا حسين شايع42168
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرنشوان عيسى حسين ضامن الجبوري42170
10الطوزكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة نورالدين عزيز علي البياتي42172
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرليث هيثم خليل ابراهيم الغديري42174
5الدراسة التركمانيةابتدائيةحرفي  ذكرحيدر هاشم خورشيد مجيد البياتي42175
34تكريتكلية الهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكررائد مجيد حميد حمود السامرائي42177
15الشرقاطكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجميل احمد خلف حمود الجبوري42178
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسيف الدين احمد خلف حمود الجبوري42179
10الشرقاطاإلدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسام جمعه حسن صحن الجميلي42180
15قرى آمرليكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان علي حمد خميس البياتي42181
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىاقبال حسين احمد عالوي الجبوري42182
12العلمالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبدهللا صالح عبد الظفيري42184
25بلداعداديةكاتب  أنثىسوالف حامد علي محمد _42185
8سامراءعلوم حاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدهللا شهاب وهاب محمود البياتي42186
10االسحاقيكلية التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليفه مزهر خليفه خاطر اطعيمه42188
35الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه خليل ابراهيم حسين البياتي42192
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرسالم حمدان احمد يوسف القيسي42193
5الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسازان حسن خورشيد رشيد الداودي42194
15تكريتكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثاق طالب محمد مصطفى التكريتي42195
8االسحاقيكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن غازي تركي محمد اطعيمه42200
10االسحاقيكلية التربيه للعلوم االنسانيه علم نفسعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىاخالص عطيه حسين صايح اعذيه42201
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20يثربكليه التربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاشم شاكر محمود حسن المزروعي42202
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكررافت عبود مصطفى محمد البياتي42203
26يثربكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن محمد جاسم حسين العزاوي42204
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنال عبد أحميد مخلف الحمداني42205
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرخلف حميدي عبدهللا محمد الجبوري42206
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعد محمد حسين علي الجميلي42209
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرفراس اجمد خلف مرعي القيسي42210
8االسحاقياعداديةكاتب  ذكريوسف قحطان عطية عكلة كرني42211
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد فرهاد حميد مجيد الداودي42212
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكردانا احمد عبدالقادر رحيم42214
15سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيدون مصطفى الطيف ابراهيم البازي42215
9الطوزاعداديةكاتب  أنثىسلوى محمد نجيب محمد علي مصطفى الونداوي42216
20الطوزكلية االدابإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عفان محمد جاسم النعيمي42217
15يثرباعداديةكاتب  ذكررائد ابراهيم توفيق خلف العزاوي42219
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر كريم حسين خلف البياتي42220
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنوري هالل فاضل عذاب الدليمي42221
25الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرصباح احمد نايف شبيب الجدعان42222
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرنوفل جواد حميد رشيد المجمعي42223
20سامراءكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء هاشم حسين سلمان النيساني42224
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعماد حميد مجيد معروف الداودي42225
29سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء صالح ملوك دهدي العيساوي42226
10االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكراحمد رياض محمد علي القيسي42227
1الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود خفاجي محمد احمد البياتي42228
15االسحاقياعداديةكاتب  أنثىاعالم سعدون محمد خلف اطعيمه42229
10يثربالتربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر حسين جاسم محمد السعدي42231
5سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد عباس خلف محمد الجبوري42233
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكراكرم حسين علي مرعي القيسي42234
21بلد كلية التربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء صفاء جاسم محمد الحسيني42235
5قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرجعفر صبار لطيف سليم المشهداني42237
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب علي قادر سعيد42239
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعة رحمه هللاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريونس ذياب عليوي سلمان النيساني42240
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10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحقي اسماعيل حسين ابراهيم الجبوري42241
13يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء حسين علي حسين الحشماوي42242
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىترفه عليوي خضر خلف الجبوري42243
16ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىسفانة مهند ضامن علي التكريتي42244
6الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي خلف جاسم خليل الخليل42245
18ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصالح مهدي صالح علي التميمي42246
15الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مهدي عطية محمد الدليمي42247
6سامراءاعداديةكاتب  ذكرعزيز رشيد مجبل ماضي الدليمي42248
20الدراسة الكرديةكلية التربية لغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفهيمة قادر ابراهيم مصطفى الداودي42249
6سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خضير معزب علوان البو هادي42251
20تكريتكلية االداره و األقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد خالد صالح المكنش42252
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرحابس بالش بطاح بشو الطريمشاوي42253
11الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح حمد مهدي صالح البياتي42255
22الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنين حاتم عبد الكريم محمود الزبيدي42259
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرسعد جميل علي محمد السامرائي42260
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم جاسم يحيى محمود الخالدي42261
20الشرقاطالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرطالل حمد طه تايه الجبوري42263
16االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام انصيف عبد انصيف اعذيه42265
31الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  أنثىرواء عزالدين بصاص يوسف البياتي42267
12بيجياعداديةكاتب  ذكرعماد طارق خلف صالح القيسي42269
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ابراهيم كاظم صالح الحسني42270
2سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرزياد حسن علي سبع الشمري42271
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعواد محمد عيسى داغر الجبوري42273
6ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكريونس مؤيد يوسف العبد الدليمي42274
5الدورإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرمجيد حميد مريف شبيج الطريمشاوي42275
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراديب شريف عيسى سلطان الجبوري42276
29العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جفال شكوري محمود الزوبعي42277
28بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىصابرين خزعل عبد االمير عبد اللطيف الربيعي42279
5الدجيلابتدائيةحرفي  أنثىبيداء محمد رشيد جاسم التميمي42280
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمهند جدوي مهدي صالح اعذي42282
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر تحسين عبدالكريم خطاب العنزي42283
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15بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم علي خليل ابراهيم الشمري42284
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهالة رياض ياسين علي الويسي42286
9سامراءالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى ثامر فاضل عباس الزبيدي42287
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد نهر محمود حسين الجبوري42288
25الطوزكلية التربية/ الدراسات الصباحيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره هدايه محمود احمد البياتي42289
10الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرزكريا نورالدين عزيز علي البياتي42290
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدنان صالح خلف عياش *42291
11االسحاقيكلية علوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكركنعان صباح مسربت محمد طرفه42293
30بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالقادر سعدون عباس عبد العزاوي42294
16سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمود عبدالمجيد عباس السامرائي42299
10تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد عبدهللا احمد عبدهللا الدوري42300
35الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسرور ميروان شكور رضا -42301
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنتصر مجيد منديل مهدي العجيلي42303
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكربرهان رافع رجب شباط الجبوري42304
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرجاسم محمد مخلف دواس القيسي42305
9الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىزينب محمد نوري مصطفى مال محمد42307
24االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح جمال خضير عبدالواحد الدراجي42308
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء عادل جاسم احمد البدراني42310
16يثربالتربية للبنات علم النفسبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه جواد علي حندوش جابري42311
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االلنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضيف حسين صالح جار المسعود42312
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعماد صالح خلف عياش *42314
10بلدكلية اتربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين احمد عبيد داود راشدي42316
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عباس شكر محمود الزبيدي42317
24قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرقيس حسين خماس عزيز42318
34تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد أحمد خالد صالح المكنش42319
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرجمال عيسى علي مطر المطر42321
6تكريت كلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايه حسن محمد عمر الحمداني42322
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسرحان حمد احمد حسين العزاوي42324
15بلدكليه التربية للبنات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عيسى احمد خضير اطعيمه42327
5يثربثالث متوسطحرفي اول  أنثىنوال احمد وهيب بريسم السعدي42328
17الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرعبد هللا باسم محمد محمد الجاف42329
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15سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكررافد حمدان فرج محمود العيساوي42330
25سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسن عباس علي العباسي42331
20االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا حمود عبد هللا حسين الطائي42333
20الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود جاسم محمد طه الجبوري42334
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرقصي احمد رجا دبيس اطعيمه42336
12سامراءالحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىحنين نعمان رميض زيدان البو اسود42338
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرجمال عيسى علي مطر المطر42339
20الشرقاطكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربسام عواد حسن عطية الجبوري42340
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرضياء عبدهللا عزيز بصاص البياتي42341
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسحر عبد عبدهللا عبدالرحمن الجبوري42342
15قرى آمرليثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرجمعه داوود سلمان جاسم البياتي42343
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرسالم محمود جسام محمد المكدمي42344
23االسحاقيكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالخالق خميس عباس محمد المجمعي42345
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكريعمر دحام حسين علي الجبوري42347
11االسحاقيكليةالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين نافع ياسين عبدربه اعذيه42348
10يثربتربية /علم النفسعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرثروت منعم رحمان خلف الهيازعي42349
35سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين عدنان اموري عبود العامري42350
10الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جالل ابراهيم شكور *42351
25الطوزالتربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عدنان انور خورشيد العبيدي42353
22تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ثائر رشيد لطيف جنو42354
8الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفؤاد خلف محمد مهدي البياتي42355
25ديوان المديريةكلية علوم الحاسبات والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسعد سحاب طارش دبوس الصايح42356
13سامراءكلية االثارتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح حسن فيصل صالح البواسود42357
10االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىاخالص نجم عبد يوسف اغضيب42359
11الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرئاكو فرود مجيد حميد -42360
25الضلوعيةكليه التربيه ابن رشدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى خضير مهدي صالح السامرائي42361
20سامراءاعداديةكاتب  أنثىساره جمال عبد الرحمن مجيد الرحماني42362
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىعزيزه ذياب احمد علي الجبوري42363
12بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبد الخالق علي احمد جاسم الجبوري42365
19قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد مطشر احمد حسين البياتي42367
20الضلوعيةكليه التربيه للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيام عواد خلف حماش المفرجي42368
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20ديوان المديريةالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحسين يعكوب علي حسين الخزرجي42369
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىعذراء فاروق عبد الرحمن امين الدوري42370
12االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان حسن علي خلف طعيمه42371
10الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرايوب محمد سعيد حسين محمد الداودي42372
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىعهود محمود رؤوف احمد الجبوري42373
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسين علي غازي كريم البياتي42374
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد ناظم مرعي حسن الخزرجي42375
22الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسين مطر سليمان الطائي42376
10بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفالح حسن محمد حسين الجميلي42377
16بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد قاصد عبد الحسين علي البلداوي42378
26الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود صبحي حسين عبدهللا الجبوري42379
23الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه رفعت عبد هللا كاظم المشايخي42385
12تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي احمد رميض ابراهيم الحمداني42387
12الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعلي نجم الدين محمود محمد42390
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد عكيل مجبل ماضي الدليمي42391
23الدجيلاعداديةكاتب  ذكرصفاء جاد هللا جاسم حمود الخزرجي42394
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرارجان عبدالعظيم داود سليمان البياتي42395
11سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس جاسم عبد العزيز لطيف /42396
18الشرقاطكليه الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمنير صباح نجم عبدهللا الجبوري42397
25التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكراحمد محمد احمد رسول ال رسول42398
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد ظاهر خلف سبع البياتي42399
22سامراءاعداديةكاتب  ذكرزيدون مهدي احمد زيدان السامرائي42401
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا حاتم كريم احمد المرسومي42404
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحاتم احمد مصلح محمد البوهادي42405
26ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمهند ناظم طه ياسين الكراعي42406
30الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه اسماعيل ابراهيم علي البياتي42407
7الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفراس عايد علي حسين الخزرجي42409
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبد القدوس حامد صالح حمد الدراجي42410
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عفان محمد جاسم النعيمي42411
31تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنار أمين فارس عبدهللا .42412
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعد عبدهللا ابراهيم صالح الدليمي42414



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20يثرباعداديةكاتب  ذكرعبدهللا نايف تركي احمد الحشماوي42416
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصهيب يوسف تركي صالح الجبوري42417
22ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى غازي سلمان ضيدان العيساوي42418
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عيدان علي خلف اطعيمه42421
12الضلوعيةكليه االداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدهللا احمد عبدهللا حسن الجبوري42423
23الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرقية امير قحطان ابراهيم الزبيدي42424
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد طلعت محمد خورشيد دقه42425
15الدجيلكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد حميد خليفه حاجم البدراني42426
25الشرقاطكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق حمد مصطفى مطلك الجبوري42427
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي سعدون عبد رزوقي الدوري42428
40بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايالف قاسم عباس سكران الطائي42431
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمعتز مدلول زيدان خلف البوعباس42433
10الشرقاطكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدهللا امديد خلف عبدهللا الجبوري42435
17بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىخوله هيثم فاضل جبار الحديثي42437
15االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجالل صالح حسين ضيف المجمعي42438
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالواحد كنعان احمد علي الجميلي42439
22تكريتكلية تربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد رياض معيوف محمود العجيلي42440
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرأنور جاد هللا جاسم حمود الخزرجي42441
20الدورالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبله احمد عبدهللا محمود الدوري42442
15سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد صدام عبدالهادي عبد اللطيف السامرائي42443
20سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرنجرس عبدهللا حبيب زناد الزناد42444
12االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفاضل عباس جاسم محمد اعذيه42445
10الضلوعيةاالداره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاصاله نجيب محمد عود الجبوري42446
15بيجياعداديةكاتب  أنثىمفاخر ضياء اديب حسن الناصري42447
10قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح جمعه بيات42448
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرسلمان قادر احمد فرج الداودي42449
22الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ليث عبدالرزاق طه الدوري42450
20الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكررسول حسن حميد محمود الجبوري42451
26الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي حسين مطر سليمان الطائي42452
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرضامر حسن حماده مرجي الفراجي42453
39الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير صباح عواد حسن الحمداني42454
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9االسحاقياعداديةكاتب  أنثىصابرين عباس محمد عويد اغضيب42455
19الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن عبد السالم قادر جادر البياتي42456
11بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمقدم اكرم عبود حسين الراشدي42457
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفخري كنعان احمد علي الجميلي42458
25الضلوعيةكلية التربية للبنات علوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسر سعد خلف محمد الزبيدي42459
28الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند عبد االله جعفر عبيد الزبيدي42461
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكريعرب كامل خلف دبعون العزاوي42464
16ديوان المديريةكلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرزهير محمد سلطان محمد الجبوري42465
26الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيمن ياسين محمد محي الدين الداودي42466
7الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد سعدون عبد رزوقي الدوري42467
35الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهالة حامد محرف جاسم العبيدي42468
6سامراءكلية علوم الحاسوب و الرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهادي قيس عبدهللا مضحي اعذي42469
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنساتيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس صدام حسين احمد الجبوري42470
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرمنير رحيم محمد جاسم المجمعي42471
10الدجيلكلية التربية للعوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروبى قصي رشيد احمد الكروي42473
25بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعالء فيصل برهان عبد الحسين الموالي42474
23الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهلمت صالح نصرالدين حميد -42477
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىايشان عارف نصيف سمين اختيارلو42479
20الدجيلالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة علي ابراهيم درويش الخزرجي42480
17االسحاقيكلية التربيه للعلوم االنسانيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام خليل خلف ضيف المجمعي42481
18الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم علي حسين علي الشمري42484
6بيجيكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد ثامر محمد طويسان الجنابي42485
17الدجيلكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافكار اديب سالم احمد المزروعي42487
12سامراءابتدائيةحرفي  أنثىلقاء سعد كريم حردان الدليمي42488
9بلد كلية اللغات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حسين عبد علي حسن المخزومي42490
7الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرضياء عايد علي حسين الخزرجي42494
21الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاوري قانع فخرالدين محمد الداودي42495
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالرحمن كنعان احمد علي الجميلي42496
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىفاديه عدنان محمد علي اللهيبي42497
21بلدكلية االمام الكاظم للعلوم االسالمية الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي عبد الحسين بدر الظالمي42498
10بيجيعلوم حاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكردحام مزهر دحام عبدهللا الحمداني42499
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28تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىأمنه عدنان خطاب عمر السميحي42500
15الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرمحمد جاسم حمود عباس الخزرجي42501
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروطبان كاظم عبدهللا حمد الجبوري42502
25الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى فاهم ذياب صالح الجبوري42503
15سامراءكلية التربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره زكريا علي محول البازي42506
29ديوان المديريةاالدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاميمه وضاح طه بكر القاسمي42507
21سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه امونس ياسين احمد42509
20تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره علي عبدهللا احمد التكريتي42511
20الطوزكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسازگار محمد مجيد محمد الداودي42512
35الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء محمد سعد علي الموسوي42514
22الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى برهان حميد غفور -42515
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم عبد سطم روضان الجبوري42518
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفراس ثائر عطيه علي الجبوري42519
25الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىپرژين محمد خورشيد احمد الداودي42520
7سامراءكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر رعد مجيد عبد اللطيف السامرائي42522
30ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعباس خلف علي عباس القيسي42523
22الطوزكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد حسين عزيز صالح -42524
1الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد جبار عنيفص شالل الجميلي42526
4الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد برهان اكريم صالح العبيدي42528
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعثمان احمد خليفة عطوان الدليمي42529
24ديوان المديريةاداره وقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرساجد عطيه عبدهللا جمعه الجبوري42530
24بلدكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا عماد علي حمد الحبابي42531
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىصفا غسان خلف عبد الحديثي42532
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء رشيد ناجي علي المشاكي42533
26بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكركرار احمد محسن احمد الحرباوي42534
29الدوركلية العلوم علوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء احمد زيدان لطيف العزاوي42536
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدالكريم علي جاسم حمد العزاوي42537
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم ايمن عوني سليم الدوري42538
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد ابراهيم حمد عبد الجبوري42539
16سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقتيبة عيسى احمد محمود البوبدري42540
25الشرقاطاالدابلغة فرنسيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريونس حميد مفضي مناور الشمري42541
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5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكركريم انصيف جاسم محمد اطعيمه42542
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرسرمد فاروق محمد حسين الفراجي42545
15تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عبدالرزاق ابراهيم خلف الحمداني42546
22الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصالح محمود مصطفى عبدهللا الجبوري42548
6سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حسين هلول وحيد البازي42549
29الطوزاعداديةكاتب  أنثىجيالن ستار عباس فهد البياتي42550
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىافنان عبدالفتاح ياسين جاسم الدوري42551
25ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عماد حسين علوان الشجيري42552
25بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان عبدهللا مصطفى بنيان الجبوري42553
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد قيس ابراهيم احمد النعيمي42554
30بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفوزي محجوب كاظم محمد الحنضل42555
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعادل مهدي خلف مهدي البومهدي42557
20الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاينار صالح حسن معروف /42559
16الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىشيماء مبارك احمد سلطان الجبوري42562
25تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه غالب كاظم عزيز الخشماني42564
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزين العابدين عوني محمد اسعد البياتي42565
13قرى آمرليالتربية البدنيه وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايوب حمزة حسين عبد البياتي42566
24ديوان المديريةكلية االمام الجامعه العراق -بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامجد عبد الكريم حميد احمد الصميدعي42568
14الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرقتيبه احمد حسين خلف الجبوري42569
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرعلي نهاد اكريم صالح العبيدي42571
20الضلوعيةكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة حامد حسين داود الفراجي42573
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىمنتهى كاظم عبدهللا حمد الجبوري42574
20قرى آمرليكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركريم خليل ابراهيم محمد -42575
10االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى زاحم عواد حسن المجمعي42576
16يثربكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء صالح حميد حسين الخزرجي42578
6الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي اياد صالح احمد الدوري42579
11ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمنير علي غضيب علي الرفيعي42580
35الدجيلاعداديةكاتب  ذكراركان محمود شكر محمود النعيمي42581
28تكريتالتربيه االساسية الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد زيدان خلف العبيدي42582
35الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحفصه احمد اسماعيل دخيل الجبوري42585
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ابراهيم محمد حسين العزاوي42586
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22الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اسماعيل ابراهيم جسوم الربيعي42587
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمناف مرعي محمد احمد الجبوري42588
0الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكريونس محمد علي جدوع اللهيبي42589
19بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مصطفى جاسم عباس االحبابي42590
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرفواز عايد دليمي مرعيد الجنفه42592
23الطوزكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام قاسم جاسم حسن البياتي42593
40بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسماح خزعل غزال طلب القيسي42594
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محارب رجب شرار الجبوري42595
31سامراءالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره فيصل رميض عبد اسودي42596
6تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم باسم محمد حاجم الجبوري42597
5قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد انور علي كاظم .42598
20تكريتكلية ادراة والقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعيد ياسين دلي صالح العجيلي42599
25قرى آمرليكلية تربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى رشيد ولي محمد .42600
25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس هاشم ثابت خلف الطربولي42601
23العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأصالة ضياء محمود حسين العزاوي42602
10تكريتكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيا نبيل محمد مهدي اليبراغ42603
21الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهند رامي حنتوش سالم الدليمي42606
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه احمد هادي عطوان الدوري42607
12الدراسة التركمانيةالتربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه محمد حسين عبد البياتي42608
17الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء حميد كاظم رحيم الدوري42609
5ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعمر اركان حاتم طايس الدوري42612
16الطوزكليت التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيشان تحسين احمد كاظم البياتي42613
22بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحماد فاضل علي درويش الدراجي42614
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرروكان عدنان اسماعيل حسين الداودي42615
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنسرين غالب علوان حسين الجبوري42616
5الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى عالء حسن علي التميمي42617
0الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد كنعان معيوف حمد الوهب42619
20الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد اياد صالح احمد الدوري42620
12بلدالكلية التقنية االدارية إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرياسر قاسم عبدالكاظم حسن -42622
15تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناهده محمود زيدان خلف البياتي42624
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي جيجان سكر شالل الخزرجي42625
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30الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجنت نورالدين احمد وهاب اغا42627
3بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرريسان عباس سعدي حميد /42628
16الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عبد محمد حسن الصجري42629
17الدجيلالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم عناد محمود هزاع الخزرجي42630
17سامراءكلية التربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىروحاء خالد محمد عباس العباسي42633
11ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروائل منعم رحمان خلف الهيازعي42634
15الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى ضيف مخلف حسين الجميلي42635
20الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامل محمد جمعه ابراهيم الجبوري42636
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء خضير عباس خليل الخزرجي42637
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد جاسم عبد علي الجبوري42640
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمنيف زيدان خلف الفي الشمري42641
25الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء هاشم ادريس عبدهللا السويد42642
15بيجياعداديةكاتب  أنثىرفعه حكمت رجب جاسم السياب42643
20يثربكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح حميد مهدي فارس االحبابي42644
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد علي خضر علي اللهيبي42645
30الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتماضر كوان حسن خلف الجواري42646
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح حسون ويس الجميلي42648
20بلداعداديةكاتب  ذكراحمد كريم محمد حميد البوعلي42649
24بيجياعداديةكاتب  ذكرياسر سراج الدين محمد عيد الدليمي42650
12تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار مزاحم ساري عناد العزاوي42651
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعمران حامد محمد حاوي شايع42652
18الطوزكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاهين مصطفى علي فاضل البياتي42654
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء فاضل علي حسون السامرائي42655
6ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرابراهيم منذر حسين صالح الطربولي42657
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرضمير حميد علي مصلح الدليمي42658
21الطوزكلية التربية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسر محمود شكر يوسف البياتي42659
21سامراءاالمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنها حميد عواد خلف العباسي42660
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرطالل دبوس بهير غاتر الشمري42661
7الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنبا غزاي حسين خلف الجبوري42662
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكراسحاق جمعه فهد خورشيد42663
17قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرحسن صالح احمد كاظم البياتي42664
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10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء الدين ربيع صالح مطلوب الصيادي42666
16الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكريادكار كامل حسن امين42667
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخضر نزال عالوي سليمان القيسي42668
30تكريتكلية ادراة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجابر ياسين دلي صالح العجيلي42669
14الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء كاظم عبدهللا حمد الجبوري42670
23الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان سعدون جلسم مرهون المرسومي42671
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرسالم ذياب غافل عناد النيساني42672
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا سلطان سعد خلف الرملي42674
22سامراءكلية تربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء شهاب احمد جاسم السامرائي42675
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء نهاد عبدهللا ابراهيم التكريتي42676
18بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف عبدالوهاب يوسف سلمان التميمي42677
26سامراءالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني عندنان وسام احمد البكري42678
30سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر حميد صالح خليفه البو بدري42679
17الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن اكرم عزيز رضا البياتي42680
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرهيثم احمد علوان محمد -42681
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعالء ضباب رشيد خضر الدوري42682
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف حردان مخلف مزيد العيساوي42683
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسين انصيف هندي الجبوري42684
4االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر ذاكر رشاد حسن المجمعي42685
14الدراسة الكرديةاخرىدبلومكاتب  ذكرارام علي كريم درويش الداودي42686
11سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد الكريم فخري راهي المالكي42688
13العلمالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرفاه منصور حمد عبد الجبوري42689
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد علي سرمد محمد علي مطلوب /42690
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنده فاضل عباس ابراهيم العكاب42691
25ديوان المديريةالزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد موفق عبدهللا طوقان التكريتي42692
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدعا حسين خليل عباس النعيمي42693
30الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسراب قاسم محمد رزوقي الدوري42694
12الدجيلكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء خوام دليل حبتر المكدمي42695
25قرى آمرليلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرفل يوسف غالم حميد .42696
15الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن احمد مديد علي الجبوري42697
15تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغد صالح جاسم حمودي الخشماني42698
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1يثربثالث متوسطحرفي اول  ذكرايمن يوسف اسود مهدي السعدي42700
20سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ناطق احمد شبيب السامرائي42704
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد ايوب عجيل مخلف التكريتي42706
24الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحال فرحان احمد محمد القرغولي42707
18الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي مصحب محمد جاسم العبيدي42708
15الدوراعداديةكاتب  ذكرعبدالوهاب طه احمد عبد الدوري42709
25الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرعادي فياض رشيد صالح الجبوري42710
11سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن هيثم احمد علوان -42711
20تكريتكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد جابر عوين جمعة الكراعي42712
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند جمال محمد حسين الفراجي42713
7سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعبد هللا سرمد محمد علي مطلوب /42714
18الضلوعيةكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح رحيم محمد حردان العبيدي42716
15الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب علي حميد علي .42717
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسيف عبود حميد حبيب القيسي42718
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرمهند عبدالقادر تركي خلف /42719
13الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد جبار حسن حمد الجبوري42720
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميس غالب محمود جاسم المرسومي42721
40يثربإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشفاء ابراهيم ناصر حسين المجمعي42723
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهيمن حامد عذاب علي العرف42724
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعالء حمد حميد مطلك السالمي42725
20الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي خلف احمد عطيه الجبوري42727
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عدنان حمزه جاسم العكاب42728
20الطوزكليه التربيه االساسيةاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة عبداالله حمزة احمد الزبيدي42729
15تكريتكلية تربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قحطان ابراهيم حسن المحامده42730
40سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمد عبدالكريم احمد العزاوي42731
20الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرونق سعد حسين حمزه الخزرجي42732
20تكريتكلية االدابعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيماء اياد محمود يعكوب الجبوري42733
35سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم فؤاد محمد علي السامرائي42735
16تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء قحطان ابراهيم حسن المحامده42736
30االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد يحيى عطيه عكله كرني42737
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب رشيد عداي حسن الزبيدي42739
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14الدورادارة واقتصاد قسم المالية والمصرفيةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكربسام عامر احمد جاسم -42740
15العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجيه خطاب هجيج عبدهللا الجبوري42741
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراياد ابراهيم عبدهللا موسى الجبوري42742
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراياد طلب حسين شفلح الجبوري42743
20الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود جاسم محمد طه الجبوري42744
25الدجيلكلية التربية للبناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده عباس حسن محمد المهداوي42745
13الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى عبد الرحيم خلف تالي العكيلي42746
20الشرقاطالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرزيدان رمضان حويجة عيسى الجبوري42749
18الضلوعيةكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنادية رشيد لطيف زيدان الخزرجي42750
29الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمريم خضير حسون عبد الحسين المعمار42751
10قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمثنى عبد السالم هزاع حسن البياتي42753
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد صبري ويس خضر الدوري42754
20العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىعبير عبد محمد هجيج الجبوري42756
11الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسين خلف حسين محمد الجبوري42758
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىالهام فخري موسى كاظم الشامي42759
25الدراسة الكرديةكلية للغاتلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهره حيدر حسن اسد42760
17سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عبد القادر الطيف عبد هللا البو عباد42761
11يثربكلية التربية- الحويجةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى رباح ياسين ابراهيم الحشماوي42763
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرقادر احمد محمود محمد -42764
15الضلوعيةكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه كامل حسين حمود الجبوري42767
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكروليد علي حسن علو الدليمي42769
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر صباح نجم سهيل العبيدي42770
31الشرقاطالتربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال جاسم محمد ماجد الجبوري42772
1سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر محجوب عبدهللا حميد العباسي42774
15الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبنار رشيد محمد حسن البياتي42775
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكريحيى اياد جمعه خضر الدوري42776
25تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عالء محمد جاسم التكريتي42777
16الضلوعية كلية التربيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرغسان مشحن عبدهللا سعود الجبوري42778
10الشرقاطكليه الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرابراهيم عبود محمد حسين الجبوري42779
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكررداد ذياب مخلف احمد العجيلي42780
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقتاده يونس ابراهيم احمد النيساني42781
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29تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصبا باسل غائب فرحان التكريتي42782
9االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى احمد شذر حسين طرفه42783
30العلمكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره جمال عبد ناصر الضفيري42784
11سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشار مؤيد عزت طيوب العلوي42786
10ديوان المديريةعلوم حاسوب ورياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكردحام مزهر دحام عبدهللا الحمداني42787
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالمهيمن كنعان نعمان عرب المعماري42789
10الضلوعيةكلية التربية / علوم القرآنإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء باز حسن درويش العزاوي42790
33االسحاقيكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرطاهر رشيد محمد سلمان المجمعي42792
15العلمكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسون بكر محمد مجيد الجبوري42793
15العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي احمد خلف هرو العبيدي42794
16تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي عايد مخلف محمد العجيلي42795
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد محل مهبش العبيدي42799
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى عبدهللا حسين علي الجبوري42800
35بيجي0رياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحامد حاضر حالوب علي الشمري42801
16تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد رحيم احمد منصور الشمري42802
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نايف يوسف هيالن العباسي42804
21االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن عباس فضل خضر الكبيش42806
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان فخري موسى كاظم الشامي42807
30تكريتكلية تربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاروى وليد طالب مجيد الحارس42808
16ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىسجى هدير عبدالستار سلمان السريدار42809
6سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرطاهر مهدي صالح سالم السامرائي42810
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام محمد مصلح هندي اطعيمه42813
25العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبثينه ضاري صالح سواد الجبوري42815
2بيجيابتدائيةحرفي  أنثىرنا فالح هادي محمد الطائي42816
33الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن وليد خالد هذال المكدمي42817
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىزينب علي شكور كريم الجميلي42818
13الدوركلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عادل كامل عبود الطائي42819
32تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء هاني هاشم هالل العقيلي42820
15الضلوعيةكلية التربية / كيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حسين حمد الجبوري42821
20تكريتكلية التربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىرشا مضر عبدالقادر صالح التكريتي42822
13الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان علي احمد فدعم البياتي42823
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10االسحاقيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوجدان عبدالسالم صالح محمد المجمعي42825
10تكريتكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح عبدالحميد عبدالرزاق داوود الدوري42826
19الشرقاطكلية األداره و أقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد شعبان حيدر فاضل اللهيبي42829
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجبار قيس قيد خلف التميمي42831
25الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرستار مصطفى عبدهللا جاسم البياتي42832
17الطوزاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالسالم لطيف جاسم محمد البياتي42833
36االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد العزيز عباس فضل خضر الكبيش42835
13الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا جمعه رشيد محمد الشيخاني42837
20يثربكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى ياسين بحر فياض العبيدي42838
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى يونس خلف طه الدرجي42839
19تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعمر حسين علوك محمود الزبيدي42845
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء عارف عبد الجبار مهدي العبيدي42846
10الدجيلكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان سعد محمد جسام مجمعي42847
22الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنبا علي عبدهللا حسين الجبوري42848
17بلدكلية التربية للبنات اجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيه عبداللطيف حسن علي -42849
15الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام نوري سليمان عبدهللا الجميلي42850
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالصمد عبدالرحمن حمود عباس العباسي42851
11الطوزكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرصباح علي احمد فدعم البياتي42852
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىاديبه احمد طه محيميد السعيدي42853
23الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچيا فتح هللا عواد محمد الداودي42854
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد محمد علي عبد الدراجي42855
18الطوزكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلقمان ستار قادر عمر الداودي42856
35تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامل طالب طه امين الجبوري42857
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرهشام ناطق عبدالجليل اسماعيل االسحاقي42858
15الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب ابراهيم داود سلمان الدجيلي42859
13سامراءكليةاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى عدنان درويش علي الدراجي42860
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد محمود عجاج خلف الجبوري42861
17الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي خالد صادق حسين المشايخي42862
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهند وعد لطيف محمود القاسمي42863
15الدجيلالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عباس كاظم عباس التميمي42864
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرثائر طلب احمد فياض العيساوي42865
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12قرى آمرليكليه التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي محسن قادر جاسم القره غولي42871
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعماد احمد علي عيسى الجبوري42872
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىشهد رشيد احمد عصمان الجبوري42878
12بلدإحصاءدبلومكاتب  أنثىامنة شاكر محمود عباس الحدادي42879
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمنتظر سالم ياسين حسن السالمي42880
4االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  أنثىرقيه خميس علي حسن شايع42881
27الضلوعيةمعهد الدراسات اللغة االنكليزيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد خلف حمدان مهدي الجبوري42882
35سامراءكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء محمود احمد خضير المشهداني42883
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرغد عادل سليمان صالح التغلبي42884
10ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر صالح احمد حنظل العزاوي42886
8الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  أنثىريمه جمعه عبدالرحمن حسن الكيجي42887
35الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين اسماعيل حسن .42888
11الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبناز حيدر احمد حسن الداودي42889
21الطوزكليه القلم - هندسه تقنيات الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكراوميد باشا ابراهيم حمود دوكرلي42893
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرسرحان علي لطيف برك ال نيسان42894
18الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي احمد فاضل محمد الدوري42895
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرساالر منصور صالح رشيد الداودي42896
29الطوزالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمود عبدهللا صالح العزي42897
15الطوزكلية التربية االساسية / الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر روكان احمد فدعم البياتي42899
20الضلوعيةكلية التربية االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا علي عباس شبيب الدليمي42900
19الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي رياض حمزة علي الخزرجي42902
32الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرباب خضير مهدي صالح السامرائي42903
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمازن محمد بريسم مطلق الخزرجي42906
25سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فائق الطيف عزيز النيساني42907
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة احمد كامل موسى التكريتي42908
20الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب حسين محمد امين42909
40تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرضاب سعيد ماهر حسن الناصري42911
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى عبدالسالم عياش عويد الدليمي42912
8سامراءاالدبتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حازم حسن خميس /42916
28العلماعداديةكاتب  ذكرسليمان سعدي سليمان محمد الجبوري42917
30الدجيلاعداديةكاتب  أنثىساره جمال كاظم حاتم الزبيدي42918
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15يثربكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل حسين علي جسام االحبابي42919
8سامراءكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعزالدين قحطان شاكر عريبي العباسي42921
20يثربكلية التربية االساسية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة لؤي محمود شهاب القيسي42923
35الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميادة سعد حاتم مهدي المرسومي42925
25سامراءالتربية/ قسم علوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحميد عامر حميد عياش الرحماني42926
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخنساء صباح محمود خلف السامرائي42927
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير رشيد لطيف حسين العزاوي42929
30ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىاروى سعدي محمود فيحان الدوري42930
23الطوزكليه التربيه للعلوم االنسانيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحميد ياسين حنش صالح البياتي42931
18الطوزعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىحنان جودت محمد حسن البياتي42932
12الدجيلكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم احمد ياسين جاسم التميمي42936
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسين علي محمد عبدهللا العجيلي42937
6الدوركلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح عبدهللا مجيد الدوري42939
25بلدجامعة بغدادإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس علي محمود حسين العبيدي42940
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىجمانة خالد محمد فرحان التكريتي42941
12الضلوعيةكليه التربيه قسم االنكليزي إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير اكرم حمود حسن الفراجي42942
30الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل علي حسين سالم الخفاجي42944
15الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسبأ محمد زينل هزاع البياتي42945
30سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه عبدالقادر صبوح علوش البازي42947
30الضلوعيةلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح حسين ويس تمن الفراجي42952
19بلداعداديةكاتب  ذكراركان عبدالرحمن حسن جواد الجبوري42953
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسياء زينل هزاع بيرام البياتي42954
10بيجيكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانصاف حميد حماد صالح الجنابي42955
19ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمصطفى حميد شاكر لطيف الدوري42956
22سامراءتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد عيسى محمود الدوري42957
40سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة فائق اسماعيل خليل -42958
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة خلف مجيد حميد العزاوي42961
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكررسالن سعد علي مهدي البدر42962
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء مناف صالح يوسف التمر42965
26التعليم المهنياخرىدبلومكاتب  ذكرسبهان حميد محمد صالح القيسي42966
5بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىساره محمد عبود محمد البودراج42967
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5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمحمد احمد اسماعيل محمد الجبوري42969
35الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاميره حميد خليل حميد الفراجي42971
25يثربكلية التربية االساسية - رياض اطفالاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس سهام جبار عواد السلطاني42972
24الدجيلكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم جميل عبد الكريم حسن البلداوي42974
25الدجيلادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر عبد النبي عباس علي القرغولي42975
25التعليم المهنياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد علي ابراهيم كبيسي الجبوري42976
13الطوزاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرياسر هاشم شريف جعفر جايرلي42977
4الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرمعاذ حميد حسن خلف الطائي42978
25الضلوعيةكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكراحسان خليل صالح خليل الجبوري42980
20الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدالل نجاة رفيق حسين .42981
25الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل جمال عداي سبع المكدمي42982
26ديوان المديريةالزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسيف سعد تركي مهدي الحلواني42983
18الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىضحى رياض حمود عبد الدوري42985
35الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىوفاء حميد ابراهيم خلف العباسي42988
23تكريتكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىايه منذر نعمان نجم التكريتي42989
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حيدر عبد الحسين هذال البلداوي42993
30بلدالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوئام ابراهيم خليل ابراهيم الجبوري42994
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسام علي محمود حسين العبيدي42995
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة / اصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل خليل عزاوي جاسم الخزرجي42996
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى محمود محمد جبر العباسي42998
20بيجيكلية التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب حميد حماد صالح الجنابي42999
20يثربرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاية ليث مهدي حمودي العكيلي43000
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعمر موسى سعيد هناده الجميلي43001
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىنهله محمد ياسين عبدهللا االيوبي43003
18االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه اكرم عبد العزيز محمد اطعيمه43004
30بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين عبدهللا حسين علي الكراعي43006
20الدجيلكهرباءدبلومكاتب  ذكراحمد حسن محمد كيطان المكدمي43007
9ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان صالح حسن جزاع العجيلي43008
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمهند محمد عواد عمر الجميلي43009
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمدهللا ياسين أيوب حماده الجبوري43010
28بلدفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىهديل محمد حسين محل الالمي43012



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديه صالح توفيق خضر البياتي43013
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء رياض حاتم زيدان الخفاجي43014
25بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكريمه رحيم حسين علي العبيدي43015
25االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد محمد الطيف جاسم طرفه43016
25بلداعداديةكاتب  ذكرعباس ابراهيم جاسم ياسين الدوري43022
20الدجيلاإلدارة واإلقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمد جسام محمد المجمعي43023
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرحاب ازهر شاكر محمود الحسيني43024
25الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس سائر سلمان فاضل .43026
17سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد ضياء شاكر محمود الشوراب43027
15سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد عبد الجبار خلف جاسم السامرائي43028
15الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى محمد حاتم احمد الجواري43029
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىديانه حكمت حسين حمود االسمرائي43030
7الدجيلاعداديةكاتب  أنثىزينب جاسم محمد فاضل التميمي43031
30بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد طارق حميد حسن العزاوي43032
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكرعلي عباس غفور حميد البياتي43033
23الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب سمين علي جوبان .43036
20يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس محمد ياسين رشيد البزاز43037
25ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىضمياء كريم جاسم توفيق بياتي43038
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكربشار صالح مهدي خلف الدوري43040
20بيجيرياضةدبلومكاتب  أنثىامل حميد باش كسار الحمداني43042
4الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى سليم حسن احمد الدوري43043
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىختام شكر محمود خليل البياتي43044
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكركوران عاصي رشاد انجا الداودي43045
15قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرعاصم صالح احمد حسن البياتي43046
16سامراءالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاتن عبدالسالم مزعل حمادي السامرائي43048
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمثنى عبد الرحمن ياسين محمد 43050٠
20ديوان المديريةكلية الزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرياسر محمود ياسين خنفر العجيلي43052
30الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعاتكه محمد ندا جاسم الدوري43055
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرضياء الدين نزهان عطا هللا حمود البو بدري43056
25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصبار احمد رحيم حمد الطرازي43057
25الطوزاعداديةكاتب  ذكراياد سامي حسين سلطان الباتي43058
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4الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرايه محمد خيرهللا علي الدوري43059
20بلدكلية التربية رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهجت محمد محمود محسن الراشدي43060
18الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه اكرم فيصل عباس الخزرجي43061
14بلدكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن ناظم جابر عبد التميمي43062
10تكريتاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكوثر باسل غائب فرحان الشيشاوي43063
32بلدكلية االمام والجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكحالء هاشم رضا اسد الحسيني43064
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراكرم محمود صالح هدو43065
29سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاميمه مهدي احمد زيدان االسودي43066
15تكريتكلية تربية بناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل طايس سعيد عبدالجبار القاضي43067
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرجاسم حميد مجيد محمد العنزي43068
7الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابرهيم احمد حميدي مجيد الجبوري43070
16يثربالتربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء حسين علي جسام االحبابي43071
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد جاسم محمد حسين االحبابي43072
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىسجى صباح نافع عبداللطيف التكريتي43074
18بيجيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن قاسم محسن احمد البياتي43075
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرقيصر سليمان فياض علي العجيلي43078
18الدجيلكلية الهندسةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكريونس نوفل محمود حاتم الدجيلي43079
25االسحاقيكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتغاء قاسم محمد عبد المجمعي43080
30الدجيلكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروج اسماعيل خليل عباس المشايخي43081
16سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عبدالعظيم نصيف جاسم السامرائي43082
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرماهر صالح احمد عمر السالمي43083
6الدجيلالتربة الرياضية والعلوم البدنيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتظر جمال كاظم حاتم الزبيدي43084
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبيدة طالل فياض علي العجيلي43087
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعقبه احمد جبار رجب الحديثي43088
15ديوان المديريةاالدره واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنبيل حسين احجاب عبدالرحمن الجبوري43089
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكراحمد علي حسن نجم العبدهللا43090
26سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى عبدالسالم مزعل حمادي السامرائي43092
12الطوزاعداديةكاتب  ذكراورهان جودث محمد حسن البياتي43093
17سامراءكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرميثم مزهر حسين مصلح البوعباس43095
13سامراءالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرشا وحود فريد خليل الرحماني43096
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد الحكيم احمد صالح هدو43098
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12سامراءتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة بشار نصيف جاسم البو رحماني43100
18تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينه رعد فوزي خلف التكريتي43104
35بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه نوفل زكي حاجم الناصري43105
10االسحاقيكلية الزراعةاعداديةكاتب  أنثىهيفاء اكريم محمود محمد اعذي43106
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي حسين احجاب عبد الرحمن الجبوري43107
25الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىوجدان لطفي عزيز علي البياتي43109
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء سيف الدين صادق ابراهيم الطيار43110
30تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسرى اصليبي غانم مهيري الدوري43111
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود حسن علي سليمان البياتي43112
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرايوب نوري باقر محمد البياتي43116
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد حسن خلف نجم السناوي43117
12سامراءعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى عبدالصمد مجيد محمود السامرائي43118
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن لفته حمود احمد النيساني43119
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرلؤي علي جعفر حسين البياتي43123
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكراياد فالح ذياب دخيل القيسي43126
15بيجيالعلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس حميد مخلف عواد المعيني43127
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراياد علي لطيف ابراهيم الرفيعي43128
13ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرغيث سعد محمد حميد العبيدي43129
15تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى مثنى ابراهيم علي التكريتي43130
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف الدين عماد غانم شعبان التكريتي43131
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرابراهيم علي محمود عبدهللا خرمانلو43136
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي جاسم حسين علي شايع43138
34التعليم المهنياخرىدبلومكاتب  ذكرابراهيم حسين علي ابراهيم الجبوري43139
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوداد خلف معروف حمد الجبوري43140
25الطوزكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمد جعفر حسين البياتي43141
15الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهله داود سليمان حميد البياتي43144
23قرى آمرليكلية القلم الجامعة / كركوكإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم عبدهللا خماس احمد البياتي43145
12تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىجنان جمال خليل تركي الدليمي43146
30االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرقائد حسين درويش جاسم شايع43147
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود فرج حمودي مصطفى البياتي43148
23الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمنذر طلب فاضل حسين الحمداني43150
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11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعادل محمد حمدي سبع اطعيمه43151
34تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىساره عباس فاضل علي الحديثي43152
4الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرموسى جعفر جبار رشيد النعيمي43153
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد خالد حامد ابراهيم الحديثي43154
3االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىافراح دحام حمود كنفذ /43156
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكرقيس تركي حاتم مهدي المرسومي43157
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد ابراهيم تايه غثوان الجبوري43159
10سامراءبدون شهادةحرفي  ذكربشار جميل فاضل مصطفى -43160
40بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام امجد امين عبد المهدي الربيعي43161
13بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح روكان جدوع حماد الجبوري43162
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرشاوان رمضان رشيد سيدا شيخان43163
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصابر احمد خلف جاسم الجبوري43165
11الطوزكلية التربية الطوز فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى احمد مصطفى كوردي البياتي43166
15الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  ذكراكرم ابراهيم احمد عباس العزاوي43169
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصفوان علي فرحان مخلف الجميلي43170
15قرى آمرليالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل محمد موسى خلف البياتي43171
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىحسنه ماهر زعيلي عليوي العجيلي43172
20ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرياسر ابراهيم نايف طعمة الجبوري43173
7ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرظافر محمد كريم خلف العزاوي43174
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور اوزجان وهبي محمد اق صو43175
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمازن روكان جدوع حماد الجبوري43176
16بلدمعهد العلمين للدراسات العلياقانونماجستيرقانوني  ذكرحامد محمد علي هادي الحرباوي43177
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسها محمود محمد جبر العباسي43179
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمثنى محمد خلف مصطفى اللهيبي43180
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىسكينه اكرام باقر محمد .43181
7تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا سعد داود سليمان التكريتي43182
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىكوثر حميد تركي صالح43183
13بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد روكان جدوع حماد الجبوري43184
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربالل كنعان فائق مجيد *43186
16االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسين حاتم محمد طارش اطعيمه43188
12بلدكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى سعد حميد مجيد الحنظل43189
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20الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدي جمعه علي هزاع سنبس43190
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرفالح حسين عويد وسمي الجبوري43191
20الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد خالد محمد عبدهللا الكرطاني43192
10ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  ذكرصباح عبدهللا تركي سليمان العجيلي43194
25الطوزكاية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن زيد جمعه خواف البياتي43195
15يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء كريم نصيف جاسم الدوري43196
28سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد عارف عبد المجيد حسن الدراجي43198
25الدجيلالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه هاشم حميد مجيد المشايخي43200
10الطوزكلية الرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمروة نجاة حسين عبدهللا البياتي43203
10الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد خليل ابراهيم غفور عبدهللا43204
9قرى آمرليهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمروه قاسم محمود ولي البياتي43205
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمؤيد محي شهاب احمد الو نيسان43207
22الطوزكليت التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد مصطفى كوردي البياتي43208
13االسحاقيكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضيوف حاتم محمد طارش اطعيمه43210
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىسجا كريم شهاب احمد الجبوري43211
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام حسين علي ابراهيم الجبوري43212
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنهله حامد مخلف خضر الفهداوي43214
15الشرقاطالفنون الجميلهفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر طه صالح احمد الجبوري43217
5بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسيناء خالد صالح مجداد القيسي43219
18الطوزاعداديةكاتب  أنثىژيان محمد اسماعيل احمد الداودي43221
5االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد حاتم محمد طارش اطعيمه43222
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلينا ابراهيم احمد وساك النيساني43223
12الدجيلكلية التربية االساسية اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود حاجم كعيد حمود الخزرجي43224
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرخليل عبيد عيسى ابراهيم الجبوري43225
30سامراءالزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد محمود محمد داود السامرائي43226
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعدي علي خلف عبدهللا الحمداني43228
6الدجيلاعداديةكاتب  أنثىغسق ابراهيم نايف ابراهيم الخزرجي43229
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علوك محمود الزبيدي43230
7الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث عبدالرزاق مطر حمد الجبوري43231
7تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي صفاء انور حبش التكريتي43232
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرهشام محمد خلف حسين الحبابي43233
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25يثربكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء محمد عباس عليوي الحشماوي43235
25ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف سعد شاكر يوسف الطائي43237
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي ابراهيم جاسم محمد الجميلي43238
12الطوزالتر بية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فاضل عباس اسماعيل البياتي43240
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهنوف جبار سليمان داود غضيب43241
15الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرديار موسى عباس عزيز علي43242
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىنور الهدى خورشيد رشيد غني .43243
18العلمكلية التربية بناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي زيدان مخلف العزاوي43248
10ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  أنثىاسراء عبدالرحمن شاكر يوسف التكريتي43251
5االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربدر عبدهللا عمر يوسف اغضيب43253
20تكريتكلية تربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان سلمان داود احمد الدوري43254
11الطوزاخرىدبلومكاتب  أنثىنور صباح نورالدين غني .43256
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان خالد عبيد جديع الخزرجي43258
6الدوركلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعود حامد محمد شباط جحيش43259
35يثربكلية االتربية للعلوم االنسانية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرجالل سعيد محمد خلف الحبابي43260
30قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي صاحب بكر شكور البياتي43261
16الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان ابراهيم حواس حسين الجبوري43262
11االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق عبد الرحمن علي احمد اطعيمه43263
15العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان فاضل محمد طياوي الجبوري43264
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقطر الندى جاسم شرقي عبدهللا الجبوري43265
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمد جاسم محمد جاسم اعذي43266
20الدجيلالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد جاسم محمد ظاهر الجبوري43269
12تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى سرمد صابر رشيد التكريتي43270
18الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل جاسم حاجم سلطان الحياني43271
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمار حسين عبدهللا خلف االمحيميد43272
11الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد ظاهر حسن خلف الجبوري43274
20التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكررشيد محمد تركي عبدهللا الناصري43276
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء هاتف عبدالرزاق سعيد العبيدي43279
8الطوزاعداديةكاتب  أنثىسعاد جبار لطيف سليم المشهداني43280
40بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمسار عبدالوهاب مناور شهوان الحمداني43282
22الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجوانه محمود شاكر صالح نادر43283
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30سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىنهاد هاشم احمد حسين الحديد43286
10بيجيكلية التربيه للعلوم والصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف سعد صالح حسن القيسي43290
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرصالح احمد ميزان علي -43291
15الطوزالتربيه طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عماد حميد جعفر الجوراي43294
10الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبد الحميد نصيف جاسم احمد الطائي43295
10الشرقاطكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمضر خالد محيميد زويد اللهيبي43296
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنبراس اسعد ياسين اسعد الداني43297
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدريا اديب مجيد ميكائيل الداودي43298
25الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسراب محمود فاضل لطيف الدوري43299
10بيجيكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرغازي جاسم محمد خلف الجبوري43300
23ديوان المديريةاالدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  أنثىصفا حسن علي ناصر المجمعي43301
25الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكربشير عبد حنظل مربد الجبوري43302
22تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيفاء محمد عتاوي محمد الحداد43303
25الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه حسين ابراهيم محمد الجبوري43305
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين مقداد مجيد ابراهيم التميمي43306
30يثربكهرباءدبلومكاتب  ذكرصالح حميد عباس احمد الحبابي43309
25تكريتعلوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء سامي غزال عصمي الجنابي43310
16الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي حسين جمعه رشيد الشيخاني43311
25بيجياعداديةكاتب  أنثىرنده علي سرحان حلو الجنابي43313
27تكريتكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنده حسيب اسماعيل ابراهيم المعماري43314
22الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور شكور احمد خلف *43315
12قرى آمرليالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجوى فالح سفر خلف البياتي43317
13الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرهيثم حامد محمد شباط جحيش43319
10الشرقاطكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربارق خالد محيميد زويد اللهيبي43321
30قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحميد عيسى علي سمير البياتي43323
22الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىخمائل نايف محمد جاسم الجبوري43326
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسعد محمود سالم عباس الجبوري43327
14االسحاقيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء نعمة ساهي حسن المجمعي43328
24تكريتكلية السالم إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث حسن ثامر زنزل اسودي43331
25سامراءكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرستار محمد ياسين حمود العباسي43332
10بلداعداديةكاتب  ذكراكرم حاتم محمد مهدي الربيعي43333
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25االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرضياء حمود محمد حاوي شايع43335
16الضلوعيةاالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر نايف محمد جاسم الجبوري43338
9يثربالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي عبد خلف محمد الحشماوي43340
18االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد خلف عبد المجمعي43341
25االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرحاتم كريم نصيف جاسم اطعيمه43342
8تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محسن مولود سلمان النعيمي43343
5بلدكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيبه سمير احمد موسى البلداوي43344
20بلدعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمخلص سحاب عداي محيميد الخزرجي43345
6الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد طيفور رضا محمد الشيخاني43346
30تكريتكلية العلوم االسالميه إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد خلف صعب نجم العظيماوي43350
30الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد شهاب احمد حميد الجبوري43351
12الدجيلكلية الفنون الجميلهاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى يحيى عيسى حسين العنزي43353
13الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشن كول فاضل عبدالعزيز احمد .43354
14تكريتكلية السالم الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث حسن ثامر زنزل اسودي43356
5قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا احمد علي يوسف البياتي43357
21تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين نوح زرنان عبدالجبار الحديثي43358
32بلدكلية االمام الجامعه / بلد عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفطمة حميد عون ابراهيم الربيعي43361
10الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا فاضل ياسين مصطاف االسودي43363
26سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكررشاد نواف احمد وادي البازي43364
10الطوزكلية التربية/طوزحورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقاسم محمد محي الدين حميد الداودي43365
12الدجيلكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه حاتم اسماعيل ثامر الخزرجي43366
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعاصم حميدي خضير جمعه الجبوري43367
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىايالف حامد جاسم عباس البوا اسود43368
11تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند محسن مولود سلمان النعيمي43370
20تكريتكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىموج علي احمد محمد العجيلي43371
14الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر ابراهيم رجب صالح الجبوري43372
20قرى آمرليمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد كريم فارس درويش البياتي43373
14الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد صاحب جاسم .43374
13ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد حميد شاكر لطيف الدوري43375
24الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرغالب شكر جاسم محمد الجبوري43376
3االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرهارون رشيد كريم مجيد طرفه43377
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24بيجي0عربيدبلوممعلم خامس  ذكرريم ماهر كريم جواد السالمي43378
7االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي محمود احمد اعذي43380
20الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور نظير معروف محمد الدوري43382
13العلمكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني محمود حمد عالوي الجبوري43385
9سامراءآداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميعاد غانم مطلك عباس العباسي43386
10الطوزكلية التربية -طوزخرماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء علي مجيد محمد البياتي43387
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى علي ياسين علي العباسي43388
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء صباح شاهين رجب الناصري43389
15الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد عباس حسين جاسم الزبيدي43390
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء فؤاد طه صالح الحديثي43391
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرغسان حامد مندال ظاهر الجبوري43392
29سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل سعيد جاسم محمد الحار43393
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىساره علي هديب كاظم االسودي43396
29تكريتعلوم قرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه طالل عبدهللا سليمان السالم43397
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكررافع عمار حماده جاسم الجبوري43399
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء نعمة ساهي حسن المجمعي43400
25بلدكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرذوالفقار اسعد عبدالصاحب عبدالوهاب المحسن43401
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرحسين فؤاد خورشيد سمين .43402
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبراء كريم عباس خضير الزبيدي43404
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء صالح نعمه حمد الجبوري43405
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخديجه حبيب عباس محسن طرفه43406
19بيجيكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفاء جاسم حمد مخلف الدليمي43408
30االسحاقيكلية االدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد عبيد جاسم خفيف اعذيه43409
12قرى آمرليكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام حسين علي حسين البياتي43410
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى صالح مهدي حسن االسودي43411
24االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرسرحان حمود محمد حاوي شايع43412
25بلداالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سلمان حمادي فيحان عذي43413
10تكريتكلية التربية االساسيةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء رافع توفيق بكر الدباغ43415
16الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم ظافر وهبي يوسف الحمو43418
30الدجيلالتربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى كامل غفوري حرجان الخفاجي43419
20تكريتالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالمرتاح خيرهللا ابراهيم الموسوي43420
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7الدجيلالمأمون الجامعهإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنزار رغد علي فدعم الخزرجي43421
22سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينه عزيز جاسم خضير الحمزاوي43422
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرغيث خضر احمد عكيد الجميلي43423
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرحميد اسماعيل حسن عبد طرفه43424
15الدورالعلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىضحى ماجد مطلك مزهر الدوري43425
19الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىابتسام عبدهللا محمد فرحان الجبوري43426
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد فتحي احمد خلف السبعاوي43428
8الضلوعيةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكردريد جاسم محمد احمد الخزرجي43429
12ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرليث عبدالرحمن وسمي سبع العبيدي43431
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد الحميد يوسف محمد التكريتي43432
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىاحالم طه عبيد سلطان القيسي43433
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرفهد جميل احمد محمد السراج43435
10العلمكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا حامد حسن حمد الجبوري43436
27بلدكلية االدابإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرأبوذر اسعد عبدالصاحب عبدالوهاب المحسن43438
17الطوزالرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعلي عبدالحسين عثمان بكر النجار43444
22الدورالتربية االساسية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء سعد محمد سليمان الهاللي43446
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفه علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند حاتم خلف فاضل الحمداني43447
19الضلوعيةالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلقيس مالك محمد حسين الجبوري43448
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى خالد منسي سعيد العميدي43449
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنغم يعرب رشيد مصطفى السامرائي43450
20الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد طه جاسم حمد العبيدي43451
20االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىهيام كريم نصيف جاسم اطعيمه43452
25تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم محسن مولود سلمان النعيمي43456
20الدوركلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد زكي خطاب فدعم الدوري43457
18الدوركلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل شهاب احمد زهو الدوري43460
20الدجيلاعداديةكاتب  أنثىسهى كامل غفوري حرجان الخفاجي43461
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن حسين علي عبدهللا الجبوري43462
15الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرايهاب سالم حنتوش حسين السعد43463
20الشرقاطكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكركاظم محمود عواد عيسى العبيدي43464
16الدوركلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين نور كاظم عباس ابو جدر43465
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمد حماده ظاهر الجبوري43466
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15بلدكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعمر نصيف جاسم محمد األحبابي43468
20بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد جاسم محمد مجيد الجبوري43470
20الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىسراب سعدي سمين علي الهاشمي43472
23التعليم المهنيكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عرفان ولي علي البياتي43473
8تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا خطاب عمر تركي الناصري43474
8الدوركلية الهندسة/قسم الهندسة البيئيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىلجين عبدالجليل تركي تقي الدوري43477
25العلماعداديةكاتب  ذكرمحمد موسى عبد هللا حسين الجميلي43478
25سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان سعدي عبود احمد ال نيسان43479
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرالزم ظاهر احمد فياض العزاوي43480
26الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن محمود رزوقي سمير الدوري43481
30الشرقاطكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرشوقي خليل فتحي هندي الجبوري43482
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس عبدهللا حسن حمد العجيلي43484
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد براهيم سحاب محمد البدري43485
20الدوركلية اإلدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد عبدالرحمن براك عبدهللا العباسي43488
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمريم نومان حسين مخلف الجبوري43489
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعدي شالش حسن خلف الجبوري43491
30بيجيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرصالح خلف عطيه سحاب الجبوري43492
10الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال صالح احمد عليوي الجبوري43493
25سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حسن علي جاسم العباسي43495
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرغسان عويد احمد عمير الجبوري43496
19الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل نجم عبدهللا جاسم الدوري43497
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال صالح غضيب حمد العجيلي43499
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرقيه عبدالستار احمد مهدي السامرائي43500
10بيجيكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابو بكر الصديق زيد خلف اسعد الشمري43504
20الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاحالم عزيز حسن خساره الدوري43507
24العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب مزاحم علوان محيميد الجبوري43508
11الطوزكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد محمود الداودي43509
30الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرضياء احمد دخيل ماجد الجبوري43511
40سامراءالتربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا حميد جاسم محمد الدراجي43512
2العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد ضامد مجيد كاظم الزبيدي43513
20بيجيكلية التربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل حماد جبر عبود الجنابي43514
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25سامراءكلية التربية / سامراء تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالستار صالح محمد العباسي43516
26تكريتكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد فالح عايد رشيد الفراس43517
5يثربالتربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير فوزي حسين علي االحبابي43518
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقتيبه مزاحم اسماعيل ياسين الدوش43522
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرشجاع حمود عجيل عبدهللا القيسي43523
20الدوركلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عبدالرحمن براك عبدهللا العباسي43525
21تكريتكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرمصطفى عبدالرحمن مصطفى حميد الجوعاني43527
25تكريتكلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان وطبان مسير فرحان السعدون43528
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىابتسام غازي فيصل حمد الحبابي43529
16تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خيرهللا خطاب بكر الججو43530
20سامراءكلية التربية / سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء عبد الكريم حسين علوان العباسي43531
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصابرين صبحي سعدون محمد السامرائي43533
15تكريتتربية بنات عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده حواس شطب علوش الدوري43534
25تكريتكلية السالم قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد مهند صالح يوسف التمر43535
15سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند مجيد صالح حمد النيساني43536
25تكريتكهرباءدبلومكاتب  ذكرعماد وليد خالد سرحان التكريتي43537
19العلمالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغبشة صالح محمد عمر السالمي43538
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء عبدالستار احمد مهدي السامرائي43539
30العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى عجيل نجرس عبدهللا القيسي43540
13ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرصابر نايف نصيف جاسم العويز43541
15سامراءكلية االداب / قسم االعالماخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرشاكر ياسين شكوري حسن العباسي43542
8سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد صميم عزت صالح -43543
26الطوزاصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىإسراء هاشم ولي تقي .43545
30بيجياالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد جاسم أرميض فريح القيسي43546
11تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىحنين باسم ذياب احمد التكريتي43547
8سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرصفاء ابراهيم وهيب حسون البازي43548
15يثرباالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىغسان مزحم لطيف هندي االحبابي43549
11العلمكلية االدارة و االقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محمد عبد علي الجميلي43550
12العلماخرىدبلومكاتب  ذكراحمد صالح شجاع ذرب العزاوي43551
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىميعاد مضفر احمد سليمان التكريتي43553
25سامراءكلية التربية / سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث ناجي حمد ياسين /43555
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16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيه إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا حسن الدوري43556
20تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين مزاحم احمد محمود الدوري43557
10العلمكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال محمود عبدهللا احمد الجميلي43560
15ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرصالح محمد سليم عزيز القيسي43561
25تكريتكلية تربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون سهيل عيسى عبد الناصري43562
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف حسام يوسف جاسم الجبوري43563
24الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة عبدهللا محمد حسن البياتي43564
12الدجيلتربية بنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى نعمان نايف ابراهيم الخزرجي43565
34قرى آمرليالتربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عبدهللا شكور زين العابدين البياتي43568
30سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنغم طيوب صالح حميد العباسي43571
14الضلوعيةالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عبد الكريم حسن رشيد الخزرجي43572
29االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسعد احمد جسام محمد طرفه43573
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىهدى عباس خلف محمد الجبوري43574
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر مناف توفيق يوسف الحديثي43575
15العلماعداديةكاتب  ذكراحمد ضامد مجيد كاظم الزبيدي43576
21العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىختام وليد عبد القادر ابراهيم خويرن43577
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى عبدهللا خليفه صالح الجبوري43580
12الضلوعيةالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيان عامر فارس احمد الجبوري43581
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرخالد احمد خشان عبد اللهيبي43583
11الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسنار حسين علي حاتم الزبيدي43585
5سامراءكلية العلوم التطبيقية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين احمد يوسف محمود الجعاطه43587
23الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىساره سمير ابراهيم حميد الصميدعي43588
30بيجياعداديةكاتب  ذكرحسام يوسف جاسم محمد الجبوري43590
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد عبدالستار صالح محمد العباسي43591
15الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعال اياد حسين محمد الصميدعي43592
13بلدعلوم التربة والموارد المائيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل كريم عبد حسين العبيدي43593
17تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة محفوظ رمضان سلمان النعيمي43594
15الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرياسين قحطان رشيد برجد البياتي43595
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسالم سامي عبد معروف الدليمي43596
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرفراس اصديد خلف محمد -43597
34سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرعمر فليح حسن علي الدراجي43598
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25سامراءالتربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرشا حميد جاسم محمد الدراجي43599
15الطوزكلية التقنية االداريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزهراء صفاء عريان عسكر مال الياس43600
24تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا نجاح طه بكر القاسمي43602
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرضياء حسن علي عبدالكريم العزاوي43603
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكررجاء حمادة خليل علي الجبوري43604
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحرب طيوب صالح حميد العباسي43605
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرقاسم احمد حمد خليفه العظيماوي43606
17ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمأمون موفق ابراهيم محمود الشمري43608
12ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسيف رائد علي خضير التكريتي43609
20العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسر حسيب مجيد مهوس الجبوري43610
30تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء مجيد محمد مضحي العجيلي43611
25بلدكلية االمام الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايتسام قاسم جاسم الحسين الكيم43612
13تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عدنان جمال زيدان العبيدي43613
37بيجيكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتظار علي عجيل صالح القيسي43615
7ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرماهر رجب احمد اسماعيل الجبوري43616
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبشائر مخيف عبد عصمي الجنابي43619
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحسين عراك عبد معروف الدليمي43622
30االسحاقيكلية التربية للبناتلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعلي حميد سفاح مشوح عطيش43623
32الشرقاطكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد ابراهيم عبدهللا محيميد الجبوري43624
35العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوالء ناظم يوسف مفلح العزاوي43625
15قرى آمرليكلية التربية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس جعفر حمد سليمان البياتي43626
35سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرموسى عبدالرزاق نوري عبدالرزاق السامرائي43627
16الطوزكليه  التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيالن محمد حسين حسن كلي43629
12العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجهينة خالد حمد محمود43630
25سامراءكهرباءدبلومكاتب  ذكرعثمان فليح حسن علي الدراجي43631
25بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراكرم عبدهللا كريم عباس التميمي43632
30تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى ناظم طه ياسين /43633
30الضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسحر عبد هللا تركي خلف الجبوري43635
30ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىحنان باسم ذياب احمد الجبوري43637
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد منشد مرشد عطيه العبيدي43640
11سامراءكلية االداباخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمود ابراهيم حسين الحدادي43641
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30قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفارس زيد كريم فارس البياتي43642
12بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىغدير شاكر عبد الغني عبيد الحدادي43644
7الضلوعيةاالدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصيل ابراهيم حسين ظاهر الجبوري43645
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرظافر نايف نصيف جاسم العجيلي43647
23سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدير رشيد حميد لطيف األسودي43648
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر عبد الهادي عليوي ناصر الخزرجي43650
19الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىدعاء حماده متعب سالم الجبوري43651
25قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرعلي اصغر عباس صابر حسين البياتي43652
10االسحاقيكلية االمام االعظم لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود حسن علي جسام طرفه43653
6الضلوعيةالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريهان شاكر اسماعيل ابراهيم الجبوري43654
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرحسان مثنى صالح يوسف التمر43655
17تكريتاعداديةكاتب  ذكرقيصر احمد محمود سلمان العباسي43656
3تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمازن خميس هزاع سليم العجيلي43657
25ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىميس ضياء محمد ناصر البصري43658
13الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة احسان زيدان علي الحياني43659
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمقداد رمضان احمد عبدهللا اللهيبي43661
30قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرفارس زيد كريم فارس البياتي43662
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشائر جالل محمد محمود الجبوري43663
13االسحاقيالعلوم التطبيقيةعلوم عامةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنور خليل ابراهيم حسين طرفة43664
5الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهيوا نجاة صالح محمد الشيخاني43667
12الشرقاطاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح خلف حسين محمد الجبوري43668
10سامراءبدون شهادةحرفي  ذكرانس ياسين محمود حبيب العباسي43670
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايسر علي احمد محمد التكريتي43671
5االسحاقيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدالل حميد حسين حمد اطعيمه43673
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامريس زيد كريم فارس البياتي43675
5الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىهند صالح عيسى حميد الجبوري43676
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصفاء خالد جاسم محمود الحامدي43677
25العلمالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم علي محمد خلف الجبوري43680
15الدوركلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عماد مجيد طه الدوري43681
25تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىمها منذر حامد سلطان الزينه43682
20الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرخالد مصطفى علي محمد الشيخان43686



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسيف سعد أدريس عباس الدوري43687
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد الجليل محي الدين فاضل ابراهيم البياتي43688
15الدوركلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى ثابت شاكر عبدهللا الدوري43689
22الدجيلعلوم الحياةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عامر خضير عباس العامري43690
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرابراهيم خليل ابراهيم حسين طرفة43691
9بلدالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم فيصل نجم عبد العزاوي43692
19ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىزمرد اياد احمد عبدهللا الدلوش43693
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكراسامه محمد احمد نجم الرملي43694
20الدوركلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز عماد مجيد طه الدوري43695
15الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىندى باهر بندر حمزة الخزرجي43696
9بلدكلية الزراعهبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهديل عكاب يوسف محمود السعدي43699
16الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر صالح احمد حسين الجبوري43700
22الدجيلالتربية للعلوم االنسنيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسن مجبل حسن المرسومي43701
20قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرعلي هاشم حميد سمين البياتي43702
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحسام حميد محمود جاسم الفراجي43706
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهوازن عبدالرزاق كامل مجيد الدوري43707
38الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور محمد علي داخل حمد هللا السعدي43708
25الشرقاطكلية الهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكرهمام نعمه حسين درويش الجبوري43710
25قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرهادي عباس سليمان زين العابدين البياتي43711
25الطوزكلية التربيةللعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد صالح اكرم جاسم البياتي43712
21الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب حسن مجبل حسن المرسومي43713
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف سعد ابراهيم نجم اللهيبي43715
20الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىذكرى باهر بندر حمزة الخزرجي43716
17الدجيلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد محمد علي داخل حمد هللا السعدي43719
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد عدنان فيصل غزال العبيدي43720
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرحسين علي حاضر عبدالجادر الجبوري43723
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراسعد خلف محمد خلف الجبوري43725
10قرى آمرليالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا امين قاسم عباس البياتي43727
25الشرقاطكلية العلوم االسالميةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرربيع عگله موسى عيسى الجبوري43728
13بيجيثانوية خالد بن الوليدمتوسطةحرفي اولذكرفهمي اكرم فاضل حميد الشنداح43729
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء صالح لطيف نجم العبيدي43731
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23تكريتكلية اإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء سعد دحام داود الناصري43732
20الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا عزيز خالد حميد البياتي43733
1الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرذاكر احمد حسن حمد الجبوري43734
20الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاعياد باهر بندر حمزة الخزرجي43736
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحسام احمد صحو هجار العبيدي43740
39سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء شاكر علي خلف البدراج43744
7الضلوعيةعلوم الحسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدهللا ذياب صالح ابراهيم الدليمي43745
25العلماعداديةكاتب  ذكراوس رحيم عبدالقهار نوفان العبيدي43746
20الدجيلالمامونتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خليل ابراهيم جودة البيضاني43747
19الدوركلية التربية للعوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود ضامن شاكر لطيف الدوري43748
25تكريتتربية بناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام احمد محمد كنين الناصري43749
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىختام فاضل عباس ابراهيم العكاب43750
23تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفاطمه خالد يوسف حمادي حمادي43752
20تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد خضير عباس شريف الزبيدي43753
17الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر صالح مهدي حسن الخزرجي43754
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىنور رسول عبدهللا خلف الجبوري43755
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد عبداللطيف عطاهللا خلف الجنابي43756
30الضلوعيةكلية التربيهجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء محمود عبدهللا فارس الخزرجي43760
18سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاماني جمال ابراهيم مجيد الفتوح43762
11قرى آمرليحاسوبدبلومكاتب  أنثىفاطمه محمد جمال علي البياتي43763
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرخالد خضر شعيب شايع الجبوري43766
20بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدينا ظافر خليل ابراهيم الحديثي43767
24يثربكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقوى عادل فاضل علوان التميمي43770
40الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء ابراهيم عبد الرزاق شريف السلطان43773
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىحال اسماعيل فاضل رشيد البياتي43776
15يثربقانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكررائد غازي خليل حمود الحشماوي43777
25العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ادهم حسين عباس العبيدي43782
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرالعاصم عبدالمحسن علي شعيب الجبوري43785
24الضلوعيةكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد عبدهللا فارس خلف الخزرجي43786
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىهناء محمد فاضل رشيد البياتي43787
30العلمكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه هالل حيمد ياسين العبيدي43789
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14يثربكلية االدابعلوم عامةبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعلي ستار دوحي جبر الكرعاوي43790
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرحسين عبد سلمان مرهون الدجيلي43792
30سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهبة اياد علوان عباس .43793
10الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيران قاسم كريم شريف الداوودي43795
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن عباس نوري محمد البياتي43797
23العلمكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر اياد صالح عالوي الجبوري43798
23العلمكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر اياد صالح عالوي الجبوري43799
10الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر سعد محسن خضر الدوري43801
9سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ابراهيم خلف يعقوب الجركجي43802
9بيجيالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد سعد عكاب كاظم -43804
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالملك عباس نوري محمد البياتي43805
19الضلوعيةاالمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأسيل كمال عبدهللا حسن الخزرجي43806
3ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدهللا عباس نوري محمد البياتي43807
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرنده قاسم مجيد طه الدبس43808
25العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرادهم حسين عباس خلف العبيدي43809
30الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان فاضل ساقي قنبر البياتي43810
12الضلوعيةكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاعتقال جمال عبدهللا حسن الخزرجي43811
5ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالعظيم علي نوري محمد البياتي43813
15الطوزكلية ادارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىكون آل قاسم عسكر امين قيزاو43817
13يثربكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمحاسن بشير يحيى ياسين ال شحيل43818
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمراد قاسم حسين محمد -43820
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن علي حميد رشيد -43821
28ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود علي محمود صالح الشيشاوي43822
15تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره سعدون رمضان شهاب الشيشاوي43823
15بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبير صباح نوري شريف القدسي43825
12تكريتالتربية الرياضية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبد الحليم ياسين صالح الطرودي43826
19الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان عيسى رزوقي ابراهيم الدوري43830
20بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنور جاسم محمد علي الجنابي43832
21الدجيلاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد طه ابراهيم احمد التميمي43834
13االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم حسين علي خلف طعيمه43835
20يثربكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل اسماعيل كردي احمد العزاوي43836
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27سامراءالتربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمريم محمد صالح خليل السامرائي43837
15الدجيلكلية التربية  للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد عامر ضاري مجباس الخزرجي43838
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرجمال عبود حميد حبيب القيسي43839
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد حضري عباس هجيج الجنابي43840
5بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىسجى حضيري عباس هجيج الجنابي43844
32سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ذياب عليوي سلمان النيساني43847
22الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة حسين محمد حسن التميمي43848
30الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىحنان حيدر رشيد ابراهيم الطوزالوي43851
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىرنا حمد محمد محيميد العبيدي43852
10االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين حميد علي جاسم اطعيمه43855
20الشرقاطكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفوان خليل عبيد عيسى الجميلي43856
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىبان احمد عبدهللا فارس الخزرجي43857
5بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىدالل فرحان محمد اسماعيل الجبوري43858
13الشرقاطكلية التراث الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد عيسى حسين ضامن الجبوري43862
17الطوزكلية االدراة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهژار عزيز محمد رستم -43864
25الشرقاطالقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرغانم سلمان ظاهر حسن الجبوري43866
19بلدلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى ماجد محمد عبد الحدادي43867
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاشواق عبد الرحيم خلف تالي العكيلي43868
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحسين حيدر حسين صادق الطايع43869
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد شريف ابراهيم سبع النهار43872
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىميسون عبدالجبار سلمان محمود الجعاطه43874
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمتعب طامي عزاوي هزاع الجبوري43876
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرفاضل حميد طعمه مصطفى البياتي43878
23الطوزاعداديةكاتب  ذكراياد جالل عبيد وادي43879
30بلدكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين خميس ضاري عبد العزاوي43880
6سامراءكلية االمام االعظم الجامعه إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل محمد مرعي سبع السامرائي43882
24الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمود ابراهيم خليل محمد الجبوري43883
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ناطق رمضان محمد اللهيبي43884
6تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عبد حميد حسن العجيلي43887
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرليث محمود جمعة محمد الجبوري43890
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرهيثم صبار ذيب عباس المكدمي43891
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28الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطارق احمد محمد عزيز -43892
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوالء هاشم عبود علوان الخزرجي43893
2سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود رشيد مجبل ماضي /43894
24الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىايناس ابراهيم خليل محمد الجبوري43895
10بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفؤاد خلف عطيه سلمان الجبوري43896
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرادريس عبدهللا علي سليم البياتي43899
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد ناصر حمود حيدر الجبوري43900
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعماد عطية عبدهللا سحاب الجبوري43901
11بيجيكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود مؤيد محمود علي المعماري43902
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىسنوبر حسن معروف محمد شيخان43904
5الدورثالث متوسطسائق اقدم  ذكرهشام عبدهللا حميد موسى الدوري43905
25سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل عباس احمد علي العباسي43906
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرقحطان خلف هاشم معروف اعطيش43908
16بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمرتضى كاصد حاتم حسين الناعم43909
5الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمزهر حمد محمد حسن الجبوري43911
17الطوزاعداديةكاتب  أنثىآسيا محمد سعيد حسين محمد -43912
12االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالقادر ابراهيم جاسم نايف اطعيمه43913
15بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي طالب هجيج عاكول الحمداني43914
35الدوركلية التربيه للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه ابراهيم طعمه هجيج الدوري43915
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد غيدان احمد دللي البياتي43916
10التعليم المهنياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء احمد اسماعيل احمد العنبكي43917
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى نجم عبد اسماعيل التميمي43920
6الدجيلالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى جاسم حسن علي الخفاجي43925
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرفتح هللا خميس مصلح محمد اطعيمه43927
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاطمه حيدر عسكر تقي .43930
30التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكرمحمد زيدان خلف سليمان الجبوري43931
16الضلوعيةكلية االمام الجامعة / ادارة اعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حمزه حسون محمود الخزرجي43932
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرطامي عزاوي هزاع شالل الجبوري43933
6يثربادارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرطارق خالد علي محمد التميمي43934
35الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس رياض حمزه علي الخزرجي43935
13الدجيلاعداديةكاتب  أنثىحنين عزيز عبد سعيد السعدي43940
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25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفيصل محل فرحان رحيل الدليمي43941
34تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىآيات عبدالسالم محمد خلف العباسي43945
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكركريم احمد عبد الكريم سعيد المكدمي43947
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىافراح صباح جمعه مجيد البياتي43948
23الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىثريا حسين علي عباس الخزرجي43950
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىبدرية داود احمد خضر العبيدي43951
17العلمالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين حسن علي الدوري43952
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور سعد حسن علي الخفاجي43953
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىهيام محمد سلمان محمد العبيدي43954
32ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرشاكر لطيف كريم عمر العبيدي43955
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمنيف خالد احميد جدعان الحسان43956
20بيجياعداديةكاتب  ذكرنجاة ساهي حمزه مهيدي البجاري43957
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىبصيره علي رضا صالح شيخان43958
12قرى آمرليكلية التربيه للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام عاصي رفعت فارس .43959
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعرفان احمد علي حميد الجبوري43960
10بلدكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرصدام عبدهللا دخيل لطيف القيسي43961
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىندى اياد جمعه خضر الدوري43962
6االسحاقيالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا خالد عباس علي اطعيمه43963
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد عمر بكر مصطفى الدزي43964
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث عبداللطيف ابراهيم محمد الكبري43967
27بيجيكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامة عبدهللا خلف عبدهللا الجبوري43968
20ديوان المديريةقانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرليث كامل خلف صالح االحبابي43969
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبدالرزاق صالح خضر الجدعان43970
21سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى احمد فاضل جواد السامرائي43972
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرليث غني محمد عزم43974
15قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرعزالدين كريم احمد جاعد البياتي43976
21العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد نوري خباز مخلف العزاوي43978
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام محمد عبدهللا نعمه الجبوري43979
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرانس فارس علي صالح العلكاوي43980
25الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد عصمت جعفر مختار البياتي43981
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكردرع مهند ضامن محمد الناصري43983
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25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحمد جمعه مصطاف سالم الجبوري43984
20االسحاقياالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق جمعة طعمة قذوم اطعيمة43985
20الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد غازي حسون احمد الخزرجي43986
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرحيدر صمد جابر صفوك ال سليم43987
12العلماعداديةكاتب  أنثىنجالء شمع جاسم محمد الشجيري43988
29تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه محمد محمود محمد العباسي43989
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرشعالن حسين محمود علي الخزرجي43992
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالقادر نعمه خلف حسن الجبوري43994
0ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد احمد عباس حسن الخزرجي43995
30الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح حمدي كاهي ابراهيم الخزرجي43999
23الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلمى عبيد احمد علوان المكدمي44001
7بلدتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل خالد رشيد خليل البو علي44003
30قرى آمرليكلية العلوم االسالميإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رشيد صالح شندح -44004
25ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد محمد الطيف خليل الجبوري44005
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىعبير عبد هللا احمد عباس العزاوي44006
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىاسراء هاشم هادي عباس .44007
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنور زياد نواف احمد البازي44008
25سامراءاعداديةكاتب  ذكررائد حسين خلف ابراهيم البو اسود44009
10االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعه لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي فرحان جاسم علي اطعيمه44010
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسلطان مصلح سطان احمد الجبوري44011
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرجمال فارس محمد جاسم الخزرجي44012
15بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىوداد احمد زيدان مريطان العزاوي44013
26سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىافنان احمد حسن حمد السامرائي44014
19الضلوعيةكلية االمام الجامعة -بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىافراح شكر جسام محمد الخزرجي44015
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحي محمود عجاج خلف الجبوري44019
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعابد هيثم علي حمادة الجبوري44021
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعواد محمد سلمان احمد الجبوري44022
20الدوراعداديةكاتب  ذكرمبارك ساجر خضير خزعل العبيدي44023
20الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراكرم محمد حسين محمد التميمي44024
25الطوزاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم نجم رمضان احمد البياتي44026
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرابراهيم عبد محمد طارش اطعيمه44027
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4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىدعاء مطلك مردان محمد الجبوري44029
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي اكبر مصطفى خورشيد حسن44030
20الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين متعب شامي عاشور الخزرجي44031
25االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوسن عبدهللا حسين عليان شايع44032
19العلماعداديةكاتب  أنثىوفاء صالح احمد عبدهللا الجبوري44033
17تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمود شوكت محمود الدوري44035
18الدجيلالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور فارس عباس جاسم الخزرجي44037
30العلمكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميادة كامل منصور حسين الجبوري44041
25ديوان المديريةالتربيةعلم النفسبكالوريوسمعاون باحث  ذكربرهان خلف ابراهيم سلمان الجبوري44043
30سامراءكلية االدارة واقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكركفاح خالد عبدهللا حسن العباسي44044
17ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكراحمد عبدالخالق صالح شنون الجواري44045
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسين اسماعيل ابراهيم علي البياتي44047
10ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرحيدر فارس محمد جاسم الخزرجي44048
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىهيرو خورشيد رضا صالح طالباني44050
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردحام حمد محمد ناصر البياتي44051
10بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد نزار مصلح سلطان العلكاوي44052
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكربهاء الدين مقداد محمود حسين البومهدي44053
25قرى آمرليكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح فاضل حميد حمزه البياتي44055
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود خلف عيسى عنكود الجبوري44059
25الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىزينب فاضل عبدالعزيز احمد .44060
2تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرادريس سامي طلب حسين العجيلي44061
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمراد ابراهيم محمد خليل درويش ليالني44062
17قرى آمرليكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان عدنان رشيد برجد البياتي44063
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحنان محمود سعدون علي الخزرجي44065
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرحمه حسين مهدي صالح المرسومي44066
11ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد لطيف كريم عمر العبيدي44068
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة ثائر محمد حمدي الزبيدي44069
25سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن فالح محمود خلف السامرائي44070
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسام جبار مهدي صالح اعذي44071
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربرزان عادل رستم محمد .44072
23الضلوعيةكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثابت احمد عفص خلف =44073
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18قرى آمرليالتربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب كريم احمد جاعد البياتي44074
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرصفاء الدين نهاد جليل ابراهيم البياتي44075
7الدجيلكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسام يوسف غايب عفات الخزرجي44077
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد نور الدين عبدالستار تركي العيساوي44078
14الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبدالغفور داود علي حسين النعيمي44079
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحيدر صالح مهدي جعفر الدجيلي44082
5بيجيبدون شهادةحرفي  ذكراثير باسل مطلك عبد الشطراوي44083
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمشعان مصلح سلطان احمد الجبوري44085
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم صالح منصور عسكر الجبوري44088
10سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيسى مهدي هالل حميد المليس44089
11تكريتكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه اياد توفيق مخلف الحديثي44090
30الطوزكلية تربية ابن الرشد للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء كاظم حسين جبر عمار44091
20بيجيكليه الشريعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور قصي ممدوح صالح الشيشاوي44092
12قرى آمرليكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عدنان رشيد برجد البياتي44094
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعبدالباسط محمد صالح محمد اطعيمه44095
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح مهدي ستار خضير السالمي44096
21ديوان المديريةاالداراه واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرياسر صالح مهدي صالح الجبوري44097
28الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قحطان عدنان رشيد البياتي44098
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىوسن عبد اسماعيل عبدهللا الجبوري44099
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرهمام حسن عباس حمود العباسي44102
16بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنغم يوسف حسن علوان االركي44104
23سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند خالد لطيف جبار السامرائي44107
13الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مظهر حسين عليوي الجبوري44108
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرصكر عباس جاسم محمد الخزرجي44109
18الدجيلكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد حسين علي المرسومي44110
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسن داود علي حسين النعيمي44111
30االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالكريم فرحان حمد خلف اطعيماوي44113
35الطوزكلية االداب والعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرماجد محمد كريم سعدهللا الداودي44114
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى عدنان خليل علي الزبيدي44115
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد محمد صالح خلف السعدون44116
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرنبيل صالح مهدي هندوش السامرائي44118
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10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين علي جعفر حسين البياتي44119
15يثربابتدائيةحرفي  أنثىشذى احمد مجباس علي الحشماوي44123
14الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن نقي حسن باقر اليوجد44124
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  انثىطيبة مثنى سليمان محمد التكريتي44125
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرمثنى ذياب علي عزيز -44126
11االسحاقيعلوم عامةدبلومكاتب  ذكرباسم خلف نايف سالم اعذيه44134
5الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراميد عبيد مجيد اسماعيل الداودي44135
24بلدكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ستار عبد عباس الطائي44137
7االسحاقيكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرياسر احمد فرحان حمد المجمعي44138
10الشرقاطكلية الحدباء الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرزياد خلف عطية صحن الجميلي44139
14الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىسعاد عبدهللا خيزران سلمان الخفاجي44140
25سامراءالتربيةتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين سعيد علي سليمان العباسي44141
11الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرربيع خالد عبود محمد العزاوي44142
24ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىلبنى محمود خليل عبد الجبوري44144
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعباس عبد الحسن عبد الهادي عبود السطاني44146
12الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرحسين نوري سعيد ناو خاص الداودي44148
15الضلوعيةالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس محي علي شاي العبيدي44149
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرضرغام خيرهللا ابراهيم عثمان الجبوري44150
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرنريمان عبد هللا سليمان محي الدين الداودي44152
4الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمجيد جاسم عبد حنضل الجبوري44153
17قرى آمرليكلية تربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمهى محمود سليمان محمد -44154
18ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي عماد عريبي هزاع العجيلي44155
25بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرحسن ناجي حمودي حسين العزاوي44157
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنداء غربي صالح حسين الصميدعي44159
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عبد الهادي عليوي ناصر الخزرجي44160
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبد الكريم فرحان احمد عزاوي الجبوري44162
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد الطيف جاسم خلف الحشماوي44164
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجاسم محمد مطر نجم الجبوري44165
11بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة احمد محمود علي المعماري44166
15الدوركلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير حازم علي حسين -44167
15الطوزابتدائيةحرفي  ذكراحمد علي فهد اسماعيل44168
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11بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح محمد جاسم المرسومي44170
15ديوان المديريةكلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرغزوان سعدي سليمان محمد الجبوري44173
22ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىرند سعدون حسن مال العزاوي44174
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد جعفر صادق محمود السرحان44178
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعماد خلف محمد حسن الجبوري44179
15الدراسة الكرديةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحسن حسين محمود جاسم -44180
27ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىذاريات علي صالح حسين الجبوري44181
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرحارث مصطفى أحمد صالح ال / رحمان44182
10الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآمال مجيد عبود حمد الجبوري44183
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرضياء عبدالرحمن عزام ترك القيسي44184
7الدجيلكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عبد الرحيم خلف تالي العكيلي44186
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد صالح علي فيزي التميمي44188
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالكريم ياسين مزيون مصلح اطعيمه44189
5االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمان احمد خلف غايب اطعيمه44190
11بلداعداديةكاتب  أنثىحنان احمد محمود حسين البوعلي44192
20الدجيلإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىغفران ضياء عباس محمد الفدى44193
15سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرشيبان اسماعيل شوقي طعمه ال نيسان44194
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرثائر احمد مطلك صالح الجبوري44196
10سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان مهدي حسن عباس البازي44199
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرطه جبار ناجي كلش اطعيمه44200
20سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرايمن جسام حميد كاظم الفراجي44201
10الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالنشمي خالد صالح حميد اللهيبي44203
16بلداعداديةكاتب  أنثىجيهان اشرف محمد السيد مرسي44205
15قرى آمرليحاسوبدبلومكاتب  أنثىهبه حيدر خليل احمد االمرلي44207
40الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاله صبحي شاكر جواد /44208
25سامراءتربية سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء احمد عبدهللا احمد العبيدي44209
15الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد غايب زهيري جميل المكدمي44210
5الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبداالمير مردان زين العابدين 44212٠
5الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيڤر شيركو عبيد محمد الداودي44213
40بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة حميد محمد صالح القيسي44214
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرفيصل محسن حمود عبدهللا44215
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20الطوزاعداديةكاتب  أنثىساره هجران عمران كاظم داقوقي44216
5ديوان المديريةكلية االداب اجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرامجد سامي سليمان محمد الجبوري44217
18بلداعداديةكاتب  أنثىغفران قيس حمود زيدان -44218
17تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبا اسامه محمد صادق الناصري44219
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعرفان مزاحم اسماعيل ياسين الدوش44220
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعمر شبيب محمد علي الدليمي44221
12الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف قاسم عبد  برغش الخزرجي44222
6العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىاحالم مهاوش غثوان مصلح العزاوي44223
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها عجم صالح خلف الجبوري44224
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرثائر عبد الرحمن داود سليم البياتي44225
10سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان محمد احمد حسن ال رزوقي44226
20سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب احمد جهاد وحيد البازي44227
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرليث محمود محمد ابراهيم البياتي44228
20الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرويا حسن عباس حسن الطوزالوي44230
10بيجيبدون شهادةحارس ثاني  ذكرغزال كردي صياح داود الملحمي44231
10االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء حاتم علي حمد اطعيمه44232
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره قيس شاكر محمود الحديثي44233
21تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكربكر يعرب احمد محمد التكريتي44234
13الضلوعيةكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمينه علي فياض حرير الجبوري44235
25الدجيلالمنصور /تقنيات  الحاسوبحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرحسن غالب جسوم حسين الخزعلي44236
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرياسر نايف نصيف جاسم العجلي44237
5الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسماء نوري ولي درويش -44238
25يثربكلية التربية للعلوم النسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى مزاحم رشيد محمود العزاوي44239
35الدجيلإحصاءدبلومكاتب  أنثىرشا صباح عبيد حسون الحياني44240
7بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرزياد حامد سرحان حلو الجنابي44241
5الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروشنا علي احمد كريم44243
20الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاقبال بشير مطر عبد الجميلي44244
10بيجيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىختام موسى راشد برجس الجنابي44245
33سامراءكلية التربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء اسماعيل مصطفى توفيق الخطيب44246
16الدجيلكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراياد اسماعيل كاظم فارس الخزرجي44248
17بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسميه عبدهللا محمد عزيز ذوالفقار44250



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرنعمان ياسين نجم الدين محمد الجباري44251
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرقحطان حسين احمد حسين الجبوري44252
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكراحمد كريم نايف حسن الفراجي44254
25بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكركاصد صالح ندا سالم الراشدي44255
16االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان علي ليل حسين الطرفاوي44256
25سامراءكلية التربيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء محمد حسن سلمان العباسي44257
12الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة / اصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن سعدي عزاوي جاسم الخزرجي44258
25الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد صالح محمد خورشيد جاووش44259
25الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد هالل جزاع خلف الجميلي44261
4االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكروهب حاتم علي حمد اطعيمه44263
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرصالح مظهر محمود محمد عياش44264
27العلماعداديةكاتب  أنثىميامي جاسم خلف حسين العزاوي44265
8ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايناس ضياء فالح خضير الزيدي44266
10الطوزكلية التربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربريهان احمد سمين عباس .44267
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرحيدر لفته احمد عبد التميمي44268
15ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىزينب شكور شاكر عمر البناء44271
10بيجيعلوم كيمياءعلوم عامةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفردوس نوري فياض محل الجنابي44272
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى رياض كاظم عبد الحميد الخزرجي44274
30سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحفصه احمد صالح خليل السامرائي44275
5الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرعلي جاسم محمد احمد السالمي44277
5الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأميرة علي رضا محمد الشيخاني44278
6الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرسل رياض سالم علي الخزعلي44279
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسن فهد كردي القيسي44280
15الضلوعيةكلية اآلداب / الجغرافية التطبيقيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضمياء حسين علي صالح الجبوري44281
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعباس خلف حمد خلف العباسي44283
23سامراءكلية التربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرسل محمد عبد الرحمن توفيق الخطيب44284
15تكريتكلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سعد هللا محمود احمد الدوري44285
10الضلوعيةكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأمامة طارق علي حسين الخزرجي44286
18تكريتاعداديةكاتب  أنثىريم اياد هاني عبادي التكريتي44288
15التعليم المهنيابتدائيةحرفي  ذكرجمعه عبدالرحمن محمد سليمان الدليمي44289
10الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد خضر فاضل قدوري الدوري44290
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15ديوان المديريةكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عبدالغفور رزوقي حسين النعيمي44292
12االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجالل خضير صالح الطيف عطيش44294
13الطوزاعداديةكاتب  ذكرعامر جاسم محمد عبدهللا -44295
25سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبان وليد محمود حسن الوطني44298
2تكريتثالث متوسطحارس اول  أنثىرقية صالح كريم حسين العبيدي44299
19الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى كريم احمد حسن الجبوري44301
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر محجوب حسن هنيدي الفراجي44303
8ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرشاهين خليل ابراهيم خلف الفراجي44304
25الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعدنان عبدالرزاق رمضان حافظ الحديثي44305
10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان حامد حسين علي السامرائي44306
10الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالهام علي حسين محمود -44307
7الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرحازم فيض خلف محمد البياتي44308
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىشيماء وهاب احمد خلف العزواي44309
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىبشرى عبدهللا اسماعيل خضر الناصر44310
20سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحيدر احمد صالح خليفة البدري44311
26الدجيلكلية التربية بنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد صباح رحيم عبد الكريم العزاوي44312
16العلمكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر نهاد مسير جاسم العبيدي44313
12الضلوعيةكلية االمام االعظم / اصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند عايد علي حسين الخزرجي44314
25تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد رياض ابراهيم احمد الخزرجي44315
15الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىگوالله حسين محمدعلي كريم شيخان44316
11االسحاقياعداديةكاتب  ذكرانيس سعد صالح محمد اطعيمه44317
12تكريتكلية التربية البدنية و علوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى مهدي جلمود حسين العبيدي44318
2الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمند صمد عاصي عبدل الداودي44319
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم تركي مجيد علي طرفه44320
23الدوراعداديةكاتب  ذكراحمد سالم بستان سلمان الدوري44321
35بلدكلية االمام الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعفراء عادل عبد الصادق عبد الحسن الربيعي44323
10تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه خطاب عمر تركي الناصري44324
13الشرقاطكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر هالل جزاع خلف الجميلي44326
25سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة ثامر عبود عبد هللا الحداد44329
12الدورجامعة تكريتجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمة ضياء فالح خضير الزيدي44330
15تكريتكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهبه ياسين علي علو العبيدي44331
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25يثربكلية تربية االساسية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه جودر عبدالكافي حمودي المجمعي44332
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجواد فارس شكور حسن الونداوي44333
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرطه خزام احمد رجب الرفاعي44334
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمثنى غالب عبدهللا بالل العبيدي44336
12الضلوعيةكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ كريم احمد حسن الجبوري44338
40بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد فيصل عبد احمد الخزرجي44340
15بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود مزهر حمود حسن العزاوي44341
20سامراءحاسوبدبلومكاتب  ذكرمحمد عبدالرحمن رجب وهيب /44342
18سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكلثومه عبد اللطيف محمود صالح الحمود44343
25تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنواف احمد نايف علي العبيدي44344
10الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد اسماعيل طعمه مطر44345
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافين علي حسن امين /44346
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىهدى حسين احمد حسين العباسي44348
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصهيب صباح محمد عبدهللا العجيلي44350
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل صبحي ذياب علي النيساني44351
28ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىهاجر عبد الغفور رزوقي حسين النعيمي44353
21بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي ساجد عبود عباس الحسني44355
10سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنغم عماد الدين مهدي صالح ال بدري44356
10الدراسة التركمانيةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرحسين قاسم احمد علي البياتي44359
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىنبراس مجيد ابراهيم حمد المخلبي44360
14االسحاقياعداديةكاتب  أنثىرغد سعد صالح محمد اطعيمه44361
30الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرياحين احمد ابراهيم جاسم المراسمي44362
24بيجياعداديةكاتب  أنثىبراء جمال هويش عبدهللا القيسي44363
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىحنين عدي محمود حمد الحمزاوي44365
6سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن عيسى عبد هللا مرعي البو اسود44368
10الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسازان تحسين محمد كريم شيخان44370
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعباس جار هللا عبد جاسم الدوري44371
30تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيهان عبدالعزيز احمد لطيف الطائي44373
28الطوزكلية االدبعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب قاسم عريان خضر البياتي44374
6سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد علي حسن احمد البونيسان44376
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر احمد مطر نجم الجبوري44377
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7بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرابراهيم علي ابراهيم عوض الجبوري44378
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار عبدالناصر علي حسين الجبوري44379
12الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه شوكت شهاب حمد الجبوري44380
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرميزر صبار حمادي شطب الجنابي44381
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسرلء علي جلوب عبد الرضا الخزرجي44382
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىريم مؤيد حمد خضير الحمزاوي44383
20تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سعد هللا محمود احمد الدوري44384
16ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرازور دهام محمود عبد العجيلي44385
15الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرهوشيار محمد حميد رشيد الداودي44386
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانسام رياض كاظم عبد الحميد الخزرجي44387
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىوداد صالح حمود عباس العباسي44388
21الضلوعيةاالدابجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالرحمن حماده صالح نجم الجبوري44389
33بلدرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىعلياء عبد الفتاح فرحان عبد الحسين الربيعي44390
33تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى حمود عبدهللا خلف العجيلي44391
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعدي مشعان احمود جليل بو سعيد44392
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد ذياب جاسم طعمه النيساني44394
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرطه ساجد نافع محمود44396
6تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضيةاخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىاسماء سامي طه هزاع العالوي44397
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجاسم محمد صالح حسين العباسي44398
10الطوزاعداديةكاتب  ذكرطالل عباس محمد سليم44400
12بيجياعداديةكاتب  ذكرصالح محمد رحيل دردوح الجنابي44401
21الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  أنثىرؤى حميد كاظم رحيم الدوري44402
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرزيرك فرهاد حميد رضا الداودي44403
12سامراءكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان رشيد حميد محمود البوبدري44404
13تكريتاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه عبدالفتاح يحيى احمد الجميلي44405
30الدراسة الكرديةلغة كرديةدبلومكاتب  أنثىهوزان فؤاد محمدغريب ابراهيم الزندي44406
17سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير عبدالمجيد حسين احمد الدراجي44407
37الطوزالتربية للعلوم الصرفة كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسجاد سعيد علي توفيق .44408
15قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرعلي عارف سلمان يوسف البياتي44409
25سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى عبدالخالق محمد صالح -44410
25سامراءاالمام االعظم عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين ثابت احمد صالح الدراجي44411
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35سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنهاية شاكر يوسف يعقوب السامرائي44412
17العلمكلية التربية للعوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالغفور رزوقي حسين النعيمي44414
15الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعمار رحمان مرزه حمزة المكدمي44415
10الدوركلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي سليمان عايد جاسم العباسي44416
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىنور صباح حمود مزعل الجنابي44418
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرنورالدين ابراهيم جاسم محمد الجبوري44420
19االسحاقيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرساري احمد محمد خلف اطعيمه44421
15سامراءاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكررأفت فوزي علي رزوقي الحداد44422
15سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمياده جمال بدري عبود الحداد44423
8سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىحوراء سعد جاسم محمد السامرائي44424
25الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب عادل عابدين علي البياتي44425
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرمنعم المروح دبيس رجا اطعيمه44426
11الطوزكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون جمال خلف خميس البياتي44428
16الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره احمد محمد عبد الجبوري44429
30سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد عبدالرحمن ياسين محمد -44430
16االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرادريس سلمان خاطر حسين اطعيمه44431
15الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىگوالله احمد محمد مجيد كيل44432
12الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد علي عطاهللا محمد -44433
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر رشيد حميد محمود البوبدري44434
25سامراءكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاشميه سيف الدين عبدالحافظ عبدالرزاق السامرائي44437
16الطوزكلية التربيه البنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان سلطان جالل محمد /44438
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسالم صائب صبار حمادي الجنابي44439
15سامراءاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد مهدي صالح حسن البازي44440
15بيجياعداديةكاتب  ذكرسبهان حمود نعمه محسن القيسي44441
30الدوراعداديةكاتب  ذكرعمر صباح لطيف طه الدوري44442
32الطوزكلية العلوم التربوية جغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكراركان انور خلف محسن الونداوي44444
20تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىهيام كريم سلمان عبدالرحيم الدوري44445
15تكريتكلية بغداد للعلوم االقتصادية إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسرمد خالد الطيف مهدي العجيلي44446
17الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء جاسم محمد عبد الجبوري44447
5بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىمالك عواد علوان فواز الحرباوي44448
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجمانه توفيق حسون حاجم ال عظيم44449
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2الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي جواد كاظم جميل الفراجي44451
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرباسم قاسم خليل ابراهيم البياتي44452
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم صالح مهدي حسن االسودي44453
2بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعلي محجوب نعمه محسن القيسي44454
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرريان عدنان احمد حمد الحمد44455
1التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد فارس عبدالرحمن محمد الدليمي44457
11االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد عبدالكريم غدير زعيل الحربي44458
25سامراءاعداديةكاتب  ذكراوس طالل سلمان داود السامرائي44459
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام قحطان حاتم طايس الدوري44461
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرعماد اسود الطيف علوان العباسي44462
12بيجياعداديةكاتب  أنثىعذارء يونس احمد خليل الجميلي44463
13الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا جميل خلف حسن الجميلي44465
28سامراءكلية التجارةإدارة اعمالماجستيرمدرس ثالث  ذكراركان مطر احمد حسن الحاوي44466
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد نضال حميدي محمد الهاشمي44467
10سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر فراس فاضل عباس الدوري44468
15تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمروه معاد محمد مصطفى الجوعاني44472
20سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء خالد عبد هللا خضير السامرائي44473
16التعليم المهنيكلية االدارة و االقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاصايل اياد عبدهللا خضر الدوري44476
23تكريتاعداديةكاتب  ذكرنزار لفته عزال حمد الخزرجي44478
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرليث فتحي اسماعيل طالل العبيدي44480
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىثناء سعدي ايوب ذيبان .44481
10بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جاسم محمد عبد الحسيني44483
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرجرجيس عبدهللا سعيد حديد الجدعان44485
12قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرفياض حسين فارس درويش البياتي44487
20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة يونس خميس علي الحامدي44488
16بيجياخرىدبلومكاتب  ذكريوسف منفي حمدان مياح الشواريج44490
12الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد الرزاق عبد الهادي شبل عجيل الجبوري44496
15الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىايات صفاء حسين علي الجديد44497
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرشبيب زياد شبيب مذود الطائي44498
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرنا علي احمد خضر الحمداني44500
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقاسم ادريس عباس غايب الدوري44501
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40الطوزاعداديةكاتب  أنثىداليا غازي شكور محمود البياتي44503
27ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفراس شريف جسام حسان األحبابي44504
30العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسين محمد خالد الجبوري44506
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعبد هللا احمد حمادي عبد الزبيدي44510
30تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىشيالن قادر صادق محمد الصالحي44511
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مانع حسن حمدي الجبوري44512
11قرى آمرلي اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماجد نصيف جاسم محمد البياتي44513
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطفى شريف جسام حسان األحبابي44517
10العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد جليل صالح حمادي العبيدي44518
27الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحاب احمد سلمان صايل الخزرجي44519
14الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمد متعب عبدهللا عبد الجبوري44521
15بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء جمعه درب حماده الجبوري44522
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىاسيا يوسف موسى علي الجبوري44528
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناجح حمد علوان حمزه غضيب44532
11االسحاقيكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساجده مصطفى عبد يوسف اغضيب44534
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرستار محمد جاسم اسود الخزرجي44537
20بلدكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسين علي عبد الجيالوي44538
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين علي جاسم عبد الجبوري44539
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخليل ابراهيم عبدهللا فيحان القيسي44541
10بلدكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىقاهره فاضل حسين علوان العزاوي44543
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرطارق زياد شبيب مذود الطائي44544
25الضلوعيةكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصدام حسين مجيد احمد الخزرجي44545
14بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىرحمه اسماعيل حسن حسين الجبوري44547
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسن علي جاسم عبد الجبوري44548
12يثربكلية جعفر الصادققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنيره محمود عبدالعزيز محمود التميمي44550
6بلداعداديةكاتب  ذكرعالء حسين علي عبد الجيالوي44552
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير اياد لطيف صالح الجبوري44553
30تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرغدة علي جبار محمد الحجامي44554
4بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي عبدهللا صالح عكل القيسي44555
20بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىامل ثابت مهدي صالح الربيعي44556
7بيجيالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأمل سامي عبد حربي الجنابي44557



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

13االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالرحمن خليل ابراهيم احمد طرفه44559
30الدراسة التركمانيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن عبدالحسين صابر امين .44560
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي كاظم سلطان حسن العزاوي44561
13سامراءاعداديةكاتب  أنثىيسرى عبد احمد مهدي المليس44562
15الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأيمن سامي ابراهيم شكور البياتي44564
28الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىغسق موسى رزوقي ابراهيم الدوري44565
20بلدكلية االداب علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء سمير غازي عبد االمير العبيدي44567
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد خلفيه زعالن غضبان الدهلكي44570
22الطوزاعداديةكاتب  ذكروليد احمد قادر احمد الداودي44574
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح احمد حمد فتنه القيسي44575
25الطوزالتربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقبال روكان عبد شراد البياتي44576
25الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند راسم علي جاسم العبيدي44579
15سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد ازهر عامر حميد العباسي44581
20بلداخرىدبلومكاتب  ذكرعمر سلمان حمادي فيحان عذي44582
35التعليم المهنيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحسان مطر احمد حسن الحاوي44585
7يثربكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمروه مشعان حميد محمد التميمي44586
15بيجيابتدائيةحرفي  أنثىناديه احمد خلف حردان الجنابي44589
18بلدالتربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس اسماعيل كردي احمد العزاوي44591
20الضلوعيةكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحمزه طه حميد ويس الخزرجي44592
23الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة تركي كريم عبيد الخزرجي44594
20تكريتكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىحنان عبدالزراق يعقوب يوسف العبيدي44595
35تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء منير كامل سلطان التكريتي44596
10العلمكلية تربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور عبدهللا خضر خلف الجبوري44597
17الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس سامي ابراهيم شكور البياتي44599
23العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب اسماعيل خليل عبد الجبوري44600
3بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرامير امين طاهر سلمان الالمي44603
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىنورهان فائق محمد مهدي /44604
22تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمشاعل سعدي سليمان محمد الجبوري44605
17الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور محمد فليح حسن السرايلي44606
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد حميد عباس حميد التميمي44607
27سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاله عبدالرحمن علي محمود النيساني44608
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34سامراءكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء بهاء فاضل عباس الشيخلي44609
12الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ضياء مهدي احمد العباسي44612
30سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الوهاب عبد الرحمن رجب وهيب .44613
31سامراءكلية العلوم  االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد يونس احمد حسن العباسي44614
23بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسهى غسان خليل ابراهيم الجعفري44615
12سامراءكلية الزراعةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميعاد خالد ذياب عبدهللا العيساوي44616
9الدجيلالتربية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم حقي مهدي عبيد الزبيدي44619
6الدورالتربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر كفاح سامي شوقي الدوري44620
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىناديه نجم عبدهللا دليهم المحمداوي44621
20تكريتالزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىوفاء معاد محمد مصطفى الجوعاني44622
5الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرابراهيم كريم سرحان محسن السعيدي44624
20تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسماء سمير رمضان مهدي العجيلي44625
25بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى اسليمان اسود عبدهللا الحمداني44626
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكردحام صالح عبدالكريم علي القصاب44627
15العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرزكي صالح عبدهللا محمد الجبوري44628
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمصطفى عدنان رضا حميد الجواري44629
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىياسمين شاكر سلمان محمد العبيد44632
15العلماعداديةكاتب  أنثىمها صالح عبدهللا محمد الجبوري44633
20الدجيلالتربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحوراء احمد عبيد عباس الزبيدي44635
15قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب محمود قاسم مهدي البياتي44638
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرازهار محمد جاسم عبد -44639
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد مجيد علي حسين العجيلي44642
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهبه كيالن اسماعيل ابراهيم الضاحي44643
4يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرطه حسين علي اسود السعدي44644
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عمر عبد سليمان البياتي44645
30الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد عراك احمد علي الجميلي44646
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد عمر عزيز الزنكنه44649
17قرى آمرليتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس شاكر شكور سمين البياتي44650
18ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىبيداء مجيد علي حسين العجيلي44651
20االسحاقيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين احمد جسام محمد طرفة44652
23الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره بهجت زين العابدين مهدي البياتي44655
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20قرى آمرليتربية طوزخرماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه صالح مرشد احمد البياتي44656
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىهبه سامي عبد يوسف الدراجي44657
11العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعفاف شعبان نوفان محسن العبيدي44658
30الدجيللغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد حسين عباس جاسم االسودي44659
20العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىرنا نجيب علوان خلف الجبوري44660
15تكريتكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين حميد شكر صالح الدوري44661
1االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حاوي حمود محمد شايع44662
16تكريتكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء احسان عطا سلمان التكريتي44664
30العلماالدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعالء ادهام محمد خلف الجبوري44665
24سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عالوي سلوم داود السامراء44666
20بلدكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عباس كاظم اسعد التميمي44668
14الدوركلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره فاروق حمزه علي الدوري44671
14سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء رضا عبدالرزاق حسين الحصوب44673
20الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىلينه محمود محمد بكتاش .44674
23تكريتكلية العلوم اإلسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء احسان عطا سلمان التكريتي44675
13الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرثائر سبهان محمد قدوري الدوري44676
20تكريت  كلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروان حسن محمد عمر الحمداني44677
7سامراءكلية االدارة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالستار عامر بدري ياسين السامرائي44678
40تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه ابراهيم خيرو داوود التكريتي44679
10تكريتكلية التربية للعلوم اإلنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي عادل شاكر محمود الحديثي44680
25التعليم المهنيكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قيس نجم عبدهللا مشايخي44682
29االسحاقيكلية التربية للعوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء حسن رشاد حسن المجمعي44683
17التعليم المهنيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء رضوان ابراهيم علي مردان الداوودي44684
8تكريتاإلدارة واإلقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء احسان عطا سلمان التكريتي44685
15الطوزكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف قاسم سعدهللا حسن البياتي44687
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرسلمان عامر بدري ياسين السامرئي44688
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد محمد جاسم اسود الخزرجي44689
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىسيوآل جعفر صادق جعفر -44690
23سامراءكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامواج ثابت عيسى محمود الدوري44693
20الدورالعلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمهيمن ياس خضير عباس الدوري44694
15قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىتغريد سليم ابراهيم علي المولى44697
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13الطوز كلية التربية رياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشنو قابيل قاسم احمد الداودي44698
30بيجي0إسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرانور خلف شويخ عبيد القيسي44700
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرجمال غازي عبد احمد44704
6بلداعداديةكاتب  ذكرمحمد حسين علي محمد العزاوي44706
25بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء محمد احمد حيود الجميلي44707
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصالح ابراهيم حسين عبد الدليمي44708
10الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي حسن احمد البياتي44710
3ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراسامه عبد حميد سلمان العجيلي44711
5الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىفاطمه عبدهللا عبد سليمان الجبوري44712
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصالح احمد صالح محي الجميلي44714
30الدجيلالتربية ابن رشدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوالء عالء حسين محمد الهاشمي44715
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرهيثم فرج ابراهيم حسين الدليمي44716
15الضلوعيةالعلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة لفته خضر عبود الدليمي44719
25الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىاالء جمال خزعل مسيب البياتي44720
15سامراءالتربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمود هادي علي خداداد المندالوي44723
11سامراءاعداديةكاتب  أنثىضحى محمود هادي علي خداداد المندالوي44726
20بلداعداديةكاتب  أنثىلينا اديب جاسم عباس االحباب44727
5الطوزكلية علوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىآنديت عبد الحسين حقي موسى بلور44728
11الشرقاطكلية اآلدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصقر فرحان حمد خضر الجبوري44729
25الشرقاطاإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف فرحان حمد خضر الجبوري44730
5بيجيكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعم هللا مظهر طه مجيد الناصري44731
25بيجيكلية الهندسة هندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكريحيى فرج طه عبيد القيسي44732
1الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرياسر ناجي حمودي احمد الحمداني44735
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىمهى رعد حميد فاضل الجبوري44736
35سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشذى ساجد مخلف حسن البومهيدي44738
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد مرعي حسن محمد البومهيدي44739
35بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىحنان عبد االمير مسربت سعد الحيالي44742
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىرغد فندي طلب سالمة الجبوري44744
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرهوراز عباس نوري زيدان الداودي44746
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا احمد محمد خلف الجبوري44749
11تكريتابتدائيةحرفي  ذكرهاني عبد حميد أنصيف العجيلي44750
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9االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد عبد الكريم سالم حسين هرموش44753
10الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىزهره كامل تركي عبدهللا الجميلي44755
12الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصبر عواد ضيدان عفاص الوهب44761
7قرى آمرليكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد مجيد زاهر حميد البياتي44762
15يثربالتربية للعلوم االنسانية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوجناء سعد حاتم حسين السعودي44763
16قرى آمرليكلية التربية  - طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله حاتم كاظم جاعد البياتي44764
30بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام عبد خلف عبد الدراجي44765
20بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجميله طارق ادهام روضان الجواري44766
21تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروان مثنى اسماعيثل عبدالكريم التكريتي44767
13الطوزكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عيدان داود سالم البياتي44768
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حسن خليفه طه الجبوري44772
23العلمكلية التربية للبنات إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوال حمزه مرعي حسن الناصري44774
13التعليم المهنياالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالحسين مدحت نامق التونجي44775
35سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوفاء فؤاد الدين قوام حسن الكعيتدار44778
20سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر محمود مهدي احمد االسودي44780
20تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرلويس عباس عبيد حنظل العجيلي44781
12الطوزكلية اللغات والعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامانج شيركو ياسين سمين الداودي44782
13العلماعداديةكاتب  ذكرصالح حمزه مرعي حسن الناصري44784
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمود ابراهيم احمد غزال طرفه44785
15الشرقاطابتدائيةحارس ثاني  ذكرجميل خضر محمد حسن العبيدي44787
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبد هللا عمار احمد جاسم السامرائي44788
12تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد عباس عبيد حنظل العجيلي44789
25الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرسالم مصطفى حبيب مصطفى الجبوري44790
19يثرباعداديةكاتب  أنثىاشوان محمد عزيز حميد السعدي44792
20تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج موفق سلوم حسين العنزي44797
20الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناصر سالم محمد عطية الجبوري44798
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمحان محمد كريم يحيى البياتي44799
14ديوان المديريةكلية الزاعة-قسم بستنةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمصطفى فخري رشيد صالح العلكاوي44800
35سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرور فايق جاسم درويش الساجي44803
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرهادي محمد عبد احمد الجبوري44804
15يثربكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا نبيل نجم عبد االحبابي44805
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23بيجياعداديةكاتب  ذكرصالح خلف محمود محمد الجبوري44806
13تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهبة مظهر يوسف مفلح العزاوي44807
21الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه سليمان جمعه حمد الجبوري44808
15العلمكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد داود سلوم حسن العنزي44810
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد محمد حسن الفراجي44811
20الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىخديجه محمد نورالدين حسين .44812
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرحارث صالح خلف محمود الجبوري44815
20بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناظم احمد ناظم توفيق الناصري44817
11بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي ابراهيم احمد ظاهر الجميلي44818
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىمنتهى عبدالجليل يونس فتاح الجبوري44819
19يثرباعداديةكاتب  أنثىاشجان محمد عزيز حميد السعدي44820
7الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرستار حاجم محمد شهاب الخزرجي44821
21الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء خلف صالح خليفه الجبوري44822
15سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنسرين جاسم عباس حمود العباسي44823
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده مالك احمد حسين الجبوري44826
20سامراءكلية الفنون الجميلةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه طارق لطفي عبد االمير االلوسي44828
25سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء سعد صالح اسماعيل البدري44829
4سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعثمان عبد الكريم علوان مهود البو بدري44830
22ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىامنه حميد محمد داود الصميدعي44831
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرفوزي مصطفى جاسم نجدي البوحمود44833
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىإكرام حسين علي عبدالرحمن العالوي44834
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرغد احسان خليل ابراهيم العبيدي44835
31سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران مازن فرحان بدر السامرائي44836
18الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسكينة سعد حسن هادي الكالبي44837
5بلدالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد فوزي لفته صالح اسودي44838
25سامراءالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل صالح محمود حساني العيساوي44839
7تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه ناهض جاسم محمد السامرائي44840
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن نامس سرحان جبر العزاوي44841
8تكريتتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمضر نصرت طه علي التكريتي44843
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىزينب عبدالكريم محمد صالح علي الداودي44844
33تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرحاتم كريم مطر احمد /44845
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15تكريتكلية العلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى ماهر محمدصالح رشيد البيجي44851
21قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراسامه ابراهيم عباس خلف44852
33تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىندى خميس حسن جاسم /44854
37الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال حسين موسى نعمة ال نعمة44855
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد احمد طه ياسين الجوراني44857
17الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرياسر احمد تركي اسماعيل الجبوري44858
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن محمود خلف حمد الجبوري44859
29قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافراح محمود رشيد عبدالرحمن .44860
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمود خليل احمد مضحي الدليمي44861
30العلمكلية التربية للبناتعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكراوس عطية احمد حسين الجبوري44862
22الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىطيف فرحان حمد خضر الجبوري44863
32سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير ياس خضير جدوع -44864
6الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز انور ثامر زيدان الخفاجي44866
30ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسمير حسن علي حميد العزاوي44868
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىظالل احمد خضير زيدان .44870
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمصطغى ذياب محمد حسن الفراجي44871
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىعبير يوسف عويد دهش السبعاوي44873
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد سمير عبد جارهللا المولى44874
30الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى احمد فارس علوان الخزرجيي44875
13الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء احمد فارس علوان الخزرجي44877
15الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحذام حميد دوش حمادي الجبوري44885
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعامر ابراهيم محمد صالح اللهيبي44886
17بلدكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايالف فوزي كريم حسين اسودي44887
15الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنور جاسم محمود شكر السيابي44888
20الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل علي جلوب شرقي الجبوري44889
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرسعد امير مجيد حسين السامرائي44891
28االسحاقيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء حسين رشاد حسن المجمعي44894
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىعذراء قحطان سلمان حمادي العباسي44896
17ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىهند سمير احمد خلف الجبوري44898
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسو نصرالدين جبار عمر الداودي44899
22الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات مصطفى كريم ابراهيم الخزرجي44901
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15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرنشوان صالح احمد عبدهللا اللهيبي44902
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعمر ابراهيم محمد صالح اللهيبي44905
8سامراءالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله محمود علو مهدي السامرائي44906
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرالحكم خلف مال هللا احمد اللهيبي44907
30بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمهند سعدون داود سالم الخضراوي44909
6الضلوعيةكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيبة محمد عباس حسين الخزرجي44914
10الدجيلمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرياسر عبد الحسين مجيد محمد الخفاجي44917
18سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد ابراهيم مهدي نيسان النيساني44918
19سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىجوان عبد الواحد عليوي طعمة النيساني44919
25سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم ابراهيم مهدي نيسان النيساني44921
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرظافر حسين عبدهللا خلف الجبوري44922
18ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىموج رائد يونس زيدان الحديثي44923
12تكريتالتربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف عماد محمود ندا الحياني44924
16االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد حفظي عبدالرحمن محمود اعذيه44927
20االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرعارف رحيم محمد جاسم المجمعي44928
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد جمعه جواد حسن المفرجي44930
10االسحاقيكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل محمد مخلف دواس ادسات44931
20الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربارش برهان الدين نوري توفيق البياتي44932
20الضلوعية علوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عدوان صالح عطية الجبوري44934
16الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىفاطمه علي فريق مردان البياتي44935
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىايمان صالح خلف كردي الجبوري44936
20يثربابتدائيةحرفي  ذكراكرم خلف علي خضير السعودي44937
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنايف محمد نايف نجم الجبوري44938
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسيف صفاء تركي مجيد الناصري44939
20االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرسعد كردي محاسن خميس المجمعي44941
15الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتماره ياسر ممدوح خيرو التكريتي44942
24الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرونق فؤاد سعيد عباس الدجيلي44943
20الشرقاطكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجميله حمد خلف عشم الجبوري44945
15تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىيسرى سلمان عبد الجبار بكر العبيدي44948
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمحمود علي محمد هرموش اطعيمه44949
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد محمد شناوه حسين الجبوري44951
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20العلماعداديةكاتب  أنثىسحر عدنان رشيد صالح الجبوري44953
12االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكررعد عبد العزيز محمد حنتوش اطعيمه44954
9سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطشر مجيد حبيب خلف البازي44955
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر صالح ابراهيم عبد هللا البياتي44958
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكررسول حسن مرعي عباس البياتي44959
21سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء خليل ابراهيم مهدي المليسي44960
30سامراءعلوم الهندسة الزراعية علوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد الطيف احمد الربيعي44961
15االسحاقيكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل علي محمد هرموش اطعيمه44962
20العلمكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور عبداللطيف صالح نجم العبيدي44963
18سامراءقسم اصول الدين لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤئ فاضل علي محمود النيساني44964
6الضلوعيةكلية االداب اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا علي دليل خالد الجبوري44966
20الدراسة التركمانيةثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد جاسم عبدهللا نصيف البياتي44967
10الطوزكلية تربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرواري صالح احمد ابراهيم الداودي44968
22العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال عبدهللا محيميد خلف الجبوري44969
34سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود ماجد مخلف حسن البومهدي44970
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد علي محمود جاسم الفراجي44973
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى مجيد علي هزيم البياتي44974
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىسرور محمد نوري محمد البياتي44977
15الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمازن محمد لطيف جاسم الخزرجي44979
20االسحاقيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير خضير عباس محسن طرفه44982
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىكواكب محمد نوري محمد البياتي44983
25الدوراخرىدبلومكاتب  ذكرطلحه فنر خطاب فدعم الدوري44984
35الضلوعيةاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء مزاحم احمد منصور العزاوي44986
10سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد عيد علي محمود النيساني44987
20بلدكلية المأمون الجامعهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد عبد هللا صالح جواد االحبابي44988
11االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر حمادي محسن كليب طرفه44990
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخالده طيب محمد مطلك الجبوري44992
25سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى كنعان محمد احمد العباسي44993
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور هاشم احمد عبداللطيف السامرائي44994
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد غالب هادي شهاب العبيدي44995
16بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد عماد عبد هللا صالح االسدي44996
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25يثربكلية التربية/ الدراسات المسائيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمرادي شعبان عبود هزبر المزروعي44997
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمعتز اياد غني حميد الجبوري44998
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي سهيل جاسم علي الكروي44999
18تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليلى طاهر سعيد صالح التكريتي45000
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكربالل احمد ناصر زوراو الداودي45001
19تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله فايز خلف داود الحديثي45002
25الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعلي خلف سلمان خلف الجبوري45004
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىرؤى محمد عبدهللا احمد العبيدي45005
10الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر غانم رفاعي عيسى المرسومي45007
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرزيدان ياسين نجم الدين محمد الجباري45009
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىلمى فايق خواف فراس البازي45012
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحارث متعب صالح حمد المخلبي45013
11االسحاقيابتدائيةحرفي  أنثىرفاه حميد علوان خاطر اطعيمه45014
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىاالء خلف احمد خلف الجبوري45015
6سامراءاعداديةكاتب  ذكرخالد خليل خلف جاسم النيساني45017
21سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره سمير حسين احمد حالق45019
20تكريت كلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند ثائر خلف جاسم الدوري45020
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء احمد عبدهللا ابراهيم العبيدي45022
12تكريتكلية االداب جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد عماد عزاوي حمد العبيدي45023
15تكريت كلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزوه رافع غناوي عبدهللا البزوني45025
20سامراءاعداديةكاتب  ذكربسام سعدي عبود احمد ال نيسان45026
26بيجيالزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرخالد صبحي خليل ابراهميم القيسي45032
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه منير داود سلمان النيساني45033
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمثنى عبد عطية عكله كرني45036
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد رياض محمد احمد الساجي45037
20تكريتتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه خطاب عمر هالل العيساوي45042
15ديوان المديريةعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد عبد السالم هاشم غني الصميدعي45044
20بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزهير محمد عبد احمد الجنابي45045
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىاماني مظهر عاصي ابراهيم البياتي45046
17تكريتكليه التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىرنين وليد خالد صالح الحديثي45047
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىوصف عايد عسكر مالش الشمري45050
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25بلدرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى عباس مهدي صالح الكمراوي45051
15الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمشاعل علي حمدان عرسان الشمري45052
30بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفلایر فيصل حمادي ناصر الدليمي45053
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرليث نوري يوسف خلف البياتي45054
21تكريتالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىصبا مؤيد محمود حمد الهاشمي45056
25تكريتالتربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهاب عالء الدين حسين عبود العبيدي45057
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء ثاير جاسم محمد الجبوري45059
25العلماعداديةكاتب  ذكراياد صابر علي احمد الدوري45061
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرزياد خلف محمود جبر الجبوري45062
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكروسام عبد زبن حبيب الفراجي45063
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكروليد غيدان محمود سالم45064
8االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنسرين فرعون غايب حسين اطعيمه45065
33الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى محمود عباس محمد الخزرجي45066
1الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرغد خلف محمود جبر الجبوري45068
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيماء صالح جمعه صحن الصحن45070
22الطوزكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيرو جاسم رشيد محمود -45071
30بلداالداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم محمد صالح حميد اطعيمه45072
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعدنان مجيد حميد محسن العجيلي45073
10الدجيلكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة علي جبار جاسم الخزرجي45076
19بيجياداره و اقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغده نزار مصطفى اسعد الناصري45078
20تكريتكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى جابر عوين جمعه الكراعي45079
9الدوركلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحسام مكي حميد امين الدوري45080
24تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيقين سماح صالح بنوش االيوبي45084
10االسحاقيكلية التربية االساسيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي فاضل علي خلف اطعيمه45085
15قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرناهي عباس سمين علي البياتي45087
10الدراسة التركمانيةابتدائيةحرفي  ذكرنجم الدين عبدهللا كريم يوسف .45088
23الدوركلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها لطف هللا احمد محمد الدوري45089
30سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى عبدالوهاب احمد عويد الهاشمي45090
22تكريتالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكراحمد معاذ احمد حميد الشيشاوي45091
6يثربكليه التربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى رشيد حسن عبد المشهداني45092
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأمامه عبداللطيف حميد داود العباسي45093
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5بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعزيز حازم حسين عزيز العكيدي45095
16الشرقاطكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكراحمد عبد جاسم محمد الجبوري45097
10يثربكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عاصي محمد حسن الحبابي45098
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعواد رشيد سعيد نفط عجيلي45099
29الشرقاطالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرمحمد ذياب سطام حمد الجبوري45100
28تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس نوري عبدهللا نايف الذيابي45102
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىعائشه غالب محجوب ظاهر العجيلي45103
10االسحاقيكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير عيسى نجدي مفلح طرفه45104
25تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالسالم ابراهيم عبدهللا الناصري45105
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي اسماعيل خليل ابراهيم البياتي45106
14قرى آمرليثالث متوسطحرفي اول  ذكرعباس عبدهللا عبدالمحسن رضا البياتي45108
25سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرمقداد مجيد احمد صالح البازي45109
10الطوز جامعة الكتابمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعبير حازم هادي عباس .45112
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنزهان ستار حسين اسماعيل التويجري45115
17االسحاقيكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج صفاء الدين حسين علي العبيدي45116
23الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنورس عدنان حماده صالح الجبوري45118
18تكريتاعداديةكاتب  أنثىسجى اكريم ابراهيم جدوع العيساوي45120
11الشرقاطكليه التربيه لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود جاسم حالول علي الجبوري45124
18بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير خطاب خلف خطاب الجبوري45125
35الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهشام عبدهللا خلف طعوس الجبوري45126
24تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسجى ياسين زيد رشيد الكروي45131
10تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرصفاء عزت عباس يارم السامرائي45132
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمناهل نوري باقر محمد البياتي45135
15الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمروه طه خضير محمد الجنابي45136
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرفارس خلف سعيد هويد الخلف45137
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجيد خالد احمد نجم العزاوي45138
18العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور محمد عاصي صالح الدوري45139
23سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن منذر عبد الرزاق سلمان السامرائي45141
14قرى آمرليعلوم حاسوب و رياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسجاد صالح حسين علي البياتي45142
10يثربتربية ابن الهيثم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثامر سعدون عطية ياسين االحبابي45143
15تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسما مثنى مرعي حسن السيفاوي45144
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15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىايناس صالح احمد حسن التكريتي45146
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعثمان مرشد سامي محمد الدوري45147
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىهاكار احمد محمد مجيد كيل45149
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغسق عبد الرزاق احمد عباس العباسي45150
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىنور رافع غفوري قهار الصميدعي45153
15الضلوعيةكليه االمام االعظم عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء صباح كريم ابراهيم الفراجي45154
21التعليم المهنيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر رعد مجيد سعيد االلوسي45156
12تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنهاد حازم فرج محمود العيساوي45157
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىرشا ارميض محي علي االسودي45158
35الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى صباح مهدي حسن االسودي45161
23سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء ثائر عبد الطيف سلمان السامرائي45162
16تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمهند حازم فرج محمود العيساوي45164
14ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىنضال علي شهاب احمد اللهيبي45165
28بيجي0عربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد خلف عبدهللا عداد الجبوري45166
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرفرحان حميد احمد فرحان العجيلي45167
30سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد جالل سعيد حسن الرحمان45168
3سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىزينب قصي وجيه مهدي السامرائي45170
13بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد مزاحم حسو علي ال مطر45171
6الدوركلية التربيه البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام محمد جاسم محمد الدوري45173
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحازم شاكر لفته حمدان الفراجي45174
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدالكريم سعد شاكر يوسف الطائي45175
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىسهاد جمعه هرم عالوي الجبوري45181
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىهيا حميد كريم مشرف العباسي45182
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرروكان سعد شاكر يوسف الطائي45183
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرفاروق ثامر فاضل حميد الدوري45184
25سامراءجامعة االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا عباس محمد خضير الدوري45187
22بيجيإدارة واقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرخطاب ناظم رحيم طرودي الفهداوي45188
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد لفته حمود عبجل الفراجي45189
17العلماالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا عيسى عبد هللا حسين الجميلي45190
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكراثير علي احمد سلمان الجبوري45191
10تكريتاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىدنيا محمدسمير جارو محمد العباسي45192
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22سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس اركان خالد محمد سعيد الفيوز45194
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىهوازن عماش محمد علي الجبوري45195
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعثمان ضياء مجيد عباس الرحماني45196
11سامراءالعلوم التطبيقيةعلوم عامةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان نجم عبدهللا علي المراسمة45197
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلبنى محجوب محمد ضاحي /45198
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرماضي ضياء شالل ماضي العباس45199
21العلماعداديةكاتب  ذكرمجاهد احمد صالح حسين الجبوري45200
25بيجياعداديةكاتب  ذكررعد عبدهللا موسى محمد الجبوري45201
22قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان نورالدين مجيد حسين البياتي45202
15ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عباس محمود عباس السامرائي45203
5تكريتبدون شهادةحرفي  ذكراحمد زياد جوبان يوسف التكريتي45204
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىندم عناد احمد حسين الجبوري45205
23الشرقاطكلية الهندسة  الكيمياويهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمروه صالح محمد خضر الجبوري45206
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب باقر صادق حبيب العبيدي45208
12بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف صالح عصمان عبيد الشاروكي45209
11سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سعود محمد حبيب البومهدي45210
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبد القادر غانم حافظ مهدي النجاري45212
12قرى آمرليكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد احسان كريم حمزه البياتي45215
15سامراءالتربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرلواء لؤي ابراهيم احمد العباسي45216
25قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىميالدة محمد نعمان صنع  البياتي45217
8بيجيكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرنوفل ناطم محمد ابراهيم كراعي45218
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرجميل لفته سلمان رميض الفراجي45220
15بيجيكلية التربية للعلوم األنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدوه خطاب محمد خلف الجبوري45222
12الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء سامي عايش فارس المفرجي45224
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرانس صباح اسماعيل الطيف العزاوي45225
19الدوركلية التربية للعوم الصرفهعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىحنان خالد ابراهيم علي الدوري45227
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سعيد محمود الطيف النيساني45230
25بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسيم نعمان حمود خضير العزاوي45232
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىرشا حبيب رشيد لطيف جنو45233
11يثرباالدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاسمهان مزحم لطيف هندي االحبابي45234
33بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا محمد خلف سليمان الجبوري45236
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25تكريتالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر حميد علي محمود الطائي45240
18التعليم المهنيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه احمد ضاحي محمد النيساني45242
12بيجياعداديةكاتب  ذكربارق مصطفى خضر موسى الجبوري45244
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه كمال الدين عبدالرزاق محمود الصباغ45245
24ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىسماح لطيف جاسم محمد الفراجي45247
15العلماالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاخالص حمد حسن حندة الجميلي45249
33الضلوعيةالتربية كيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرصبار رشيد لطيف زيدان الخزرجي45252
16بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد خضير احمد حسن الجبوري45253
12الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسنين عباس ابراهيم درويش الخزرجي45254
30الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىايثار سعيد حاتم سلمان الخزرجي45256
11الدوراعداديةكاتب  ذكرغظنفر طه متعب عبدهللا الطرازي45257
18الضلوعيةكلية االداباجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد حمد سامر كمون الفراجي45260
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمشتاق موسى حسين نجم الجبوري45261
26العلمعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوبماجستيرمبرمج  ذكراحمد اياد صالح عالوي الجبوري45262
15الطوزكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه جالل اكبر علي البياتي45263
31الدوركلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعبير شاكر محمد حسين الطائي45265
30الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرضياء حسن علي عبود الجبوري45267
15العلمكلية التربيه للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمد علي احمد الجميلي45270
15الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىارسين خواكرم حميد حسن الداودي45272
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد سامي محمد حسين الجبوري45275
18الطوزالكلية التقنية/ كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحنان حسين علي محمد تبكجه لي45277
30الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجمال فرحان شرقي حمد اللهيبي45280
2سامراءابتدائيةحرفي  أنثىحنان محمد حسين حمد العيساوي45282
15الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه حازم صالح حسن الزبيدي45284
22سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محمود ابراهيم احمد البونيسان45286
15الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد عبد عبدهللا علي اللهيبي45287
10الضلوعيةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيان حسين ناعم احمد الخزرجي45288
15الشرقاطكلية العلوم جيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد علي محمد الجغيفي45289
21سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفه ياسين ابراهيم احمد البونيسان45290
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىسعاد سامر صفر جاسم السامرائي45292
14قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمحمد ديليان فرج علي البياتي45293
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40سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنور حميد ياسين حسن العباسي45294
16سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح ياسين ابراهيم احمد البونيسان45295
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى خليل ابراهيم جاسم الجميلي45296
0بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي خلف فهد مطلك الجبوري45297
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحسان ناظم علي فرحان العزاوي45298
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرأحمد خالد حسن علي الدراجي45299
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى خليل ابراهيم جاسم الجميلي45300
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرانمار فنر ادريس خلف اللهيبي45306
15قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره محمد صالح حسن .45310
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد راضي خليفه اللجي اللهيبي45312
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىغفران غني عبد الباقي طيوب السامرائي45313
12الدراسة التركمانيةكلية التربية االساسيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس حسن علي حسين البياتي45315
5قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرحسيني سامي مصطفى رضا البياتي45316
30سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرارشد عبد السالم محمود صالح الحمود45321
5االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرابراهيم صافي صاطي ظاهر اطعيمه45323
2بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرسري صباح شعبان ذيبان الناصري45324
17الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنريمان عبدل وهاب فرج الحمداني45325
20تكريتالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرحذيفه فرمان اسماعيل ابراهيم الدليمي45326
15الطوزكلية التربية الرياضية للبناترياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ عماد خليل ابراهيم البياتي45327
5يثربكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر صباح حاتم علوان العزاوي45328
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكررياض عدنان مهدي ابراهيم الدراجي45331
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابي صباح شعبان ذيبان الناصري45332
24الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حمد حسين علي البياتي45333
12يثربكلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسيف غانم شندوخ زيدان االحبابي45336
4الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد قاسم عزيز محمد البياتي45337
16الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحسان خلف سامر كمون الفراجي45338
20تكريتكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد محمد عطيه خلف العجيلي45339
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراديب احمد محمد احمد العيساوي45340
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء محمد صالح فرج الداودي45341
17االسحاقيادارة اعامالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغزال جاسم غزال حسين اطعيمه45342
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسين حازم اسماعيل عبدهللا الحداد45343
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30قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىهاجر محمد علي توفيق البياتي45344
20الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصدام حميد ساهي ريزه خسرجي45345
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمود حسين علي غيدان *45347
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرسلمان عالوي خلف محمد هراطه45348
30الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه ذياب صالح ابراهيم الدليمي45349
25بلدكلية االمام االعظم الجامعة إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء حسين علي جسام االحبابي45350
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالغني محمود احميد اسباك الدليمي45351
10الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه كاظم حسن غني البروري45352
35الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىساره حسن خضير عباس الدجيلي45353
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىورده حسين سفان خلف الجبوري45354
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعذال موافج سلطان سعيد الجبوري45356
25يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي حميد حمود شالل االسدي45358
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد خضير احمد حمد -45360
18الشرقاطعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام احمد ابراهيم حمد الناصري45361
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكركمال ناجي حماد فرج الخزرجي45362
20قرى آمرليكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح نورالدين بصاص يوسف البياتي45363
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرفراس شهاب احمد حسن العباسي45364
25الدورلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىلمعان خالد عبدهللا حسن العباسي45365
14تكريتكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء عبدالكريم شهاب احمد التكريتي45366
1ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراسامة عواد خليل ابراهيم الجبوري45368
20قرى آمرليمحاسبةدبلومكاتب  ذكرحازم ناجي مزراب حسين البياتي45369
20الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم جعفر زيدان نصيف السالمي45370
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىمنار علي خضر عوض الدليمي45371
7بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء احمد جابر عايد الناصري45372
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبد المحسن حميد تركي العيساوي45373
15ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي فاضل حواس طعمه العجيلي45374
17الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد سليمان دبن البياتي45376
6االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمران عادل حسن عبد اغضيب45378
15الطوزاعداديةكاتب  ذكروائل حسين محمد علي *45379
26الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعطا أحمد سلمان عبدالرحمن الجبوري45380
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعمار فاضل حواس طعمه العجيلي45383
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15الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمروى عبدالكريم عبدهللا حسين الجبوري45384
27سامراءكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهنود عبدالرزاق محمود ابراهيم العباسي45386
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرثامر عامر جمال زيدان العبيدي45388
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد احمد سرحان حلو الجنابي45389
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىسوريه حسين عبد احمد الدوري45390
40بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهى شهاب احمد كريم الجوراني45392
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا مشعل حسن جاسم العيساوي45393
15سامراءاعداديةكاتب  ذكراحمد كريم ابراهيم حسن الشاماني45394
24الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرمان علي فرمان عراك الخزرجي45395
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرجالل حسن محمد سعدو الحمداني45397
25الشرقاطلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفواز مرعي حسن مصلح الجبوري45398
20الشرقاطكلية التربية/قسم التاريختاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء محمد طه عبد الجميلي45399
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوالء تركي صالح علي الجبوري45400
25ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد سطم جدوع عبد الجبوري45401
30الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى عبد الحسين علوان عبدالهادي الحمداني45403
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىزكيه حسن شريف دهمز البياتي45404
10تكريتكلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد رعد دحام داود الناصري45405
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرخالد عبدالقادر عبيد حمادي الفراجي45406
30سامراءاعداديةكاتب  ذكربشير حسيب يوسف علي ال مليس45407
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد علي محمد عويد الجغيفي45408
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد سطام احمد حسن العجيلي45409
7قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكراحمد شكور ناظم عبدهللا البياتي45411
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبيد عيسى جبر بطي الجبوري45412
8قرى آمرليكلية العلومرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا محمد هزاع حمدي البياتي45413
5تكريتكلية التربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىسرى نزار خلف عليوي الجبوري45415
7الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمار شاكر شالل حمد الجبوري45417
15ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىسندس خوام شامل علي العزاوي45418
0قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد طالب خلف عزيز البياتي45419
35الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسهى عبدالحسين قنبر مهدي البياتي45420
20الطوزكلية التربة للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عمر كريم حميد العزاوي45421
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد حسين اسود احمد *45424
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0االسحاقيبدون شهادةحرفي  أنثىنور صابر خلف صالح طرفه45425
15سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد خليل ابراهيم مجيد الفتوح45426
6الدوراالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنريمان احمد مصطفى ياسين الدوري45427
25الدجيلفنيةدبلومكاتب  ذكرعدنان ساهي ريزه جتان الخزرجي45428
25تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء مزهر خلف طايس الدوري45429
23تكريتكلية التربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء كريم حسن احمد الدوري45430
26بلدكلية التربية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفليحه سعيد خلف نصيف الحشماوي45431
25العلمرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالعليم عمر حماده فلو االسودي45432
2تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىرقية صالح كريم حسين العبيدي45434
18سامراءكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محمد عزاوي حسين النيساني45435
23الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنير غازي فيصل حميد البياتي45436
37الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل رشيد حميد احمد الخزرجي45437
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى نجم عبدهللا احمد العبيدي45438
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عبد الكريم حسن محمد الدراجي45439
34الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاعياد محمود حسين حمزة العكاب45440
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىراويه ضيدان يونس سبع البو بدري45441
25يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم علي حمد رحيم الحبابي45442
20يثربكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد ياسين طه الحشماوي45443
5بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرصائب ستار محمد حميد البوعلي45444
10الطوزبدون شهادةحارس ثاني  ذكروسام حسن رشيد تورك العبيدي45446
25سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى صالح طعمه حماش البو عباس45447
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرخالد عبدالحميد جاسم ناصر المكدمي45448
25سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصة عبد الجبار حسين مصطفى الدراجي45449
15تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمى عبدهللا جاسم طالب التكريتي45451
20ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمزهر خلف هندي عمر الفراجي45453
17قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه حسين علي فارس بك45454
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعادل حمد محمد كاطع الذرب45455
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء كامل شكير محمود العزاوي45456
15الطوزالتربية طوزخوماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء احمد زيدان خليل البياتي45457
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسارة ذياب صالح حمد الجبوري45458
30الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروطبان محمد كنون محمد الحمداني45459
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27الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك عبدالهادي محمد جدوع بربر45461
15الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاتن سعد حسين عباس الخزرجي45462
20تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامل باسم حمادي خضير التكريتي45465
35سامراءالتربية اجتماعياتماجستيرمدرس ثالث  ذكراسماعيل حميد محمد حبيب العباسي45466
19الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىمروج رسول مصطفى حسن البياتي45468
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرثائر سعيد خلف فهد الدليمي45469
35يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسيماء علي حسين محمود الطائي45471
3تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمزة ثائر ندا عبدهللا العجيلي45473
18الشرقاطكلية علوم البيئة وتقاناتهاعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمود عجيل حناوي اللهيبي45477
15بيجياعداديةكاتب  أنثىنظيره نوري محمد احمد العبيدي45479
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعمر فاضل محمد ابراهيم اطعيمه45481
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرغسان فهد مربط حمد العبيدي45482
20الطوزكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسن نجم سمين حسن البياتي45483
31سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عامر يوسف صليهم البوهادي45484
23التعليم المهنيالمامون الجامعةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية خلدون محمد عباس السامرائي45485
8بيجيالحدباء الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعماد سعد نزال عالوي القيسي45486
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنار نبيل احمد خطاب الزبيدي45487
6الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروشنا جالل خورشيد سعيد الداودي45488
10يثربكليه التربيهعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجيد محمد حسن علي االحبابي45489
25يثربكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين حميد محي محمد الحشماوي45490
21الشرقاطكليه التربيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبد الكريم جبر سلطان سعيد الجبوري45497
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر منقذ خليفه جاسم الناصري45498
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرخالد عبلس محمد احمد الدايمي45499
11الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرفيصل نوري خليف محمد اللهيبي45500
30سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسيناء مصطفى أحمد محمد البازي45501
25سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورده سعد احمد حسين الربيعي45503
2الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرابوالفضل محمد كديمي حسين الخفاجي45504
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرسيروان علي فرج كريم الداودي45506
15الدورابتدائيةحرفي  ذكرمحمد علي نزال جذيع جنفاوي45507
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرحسين محمد محمود مراح المفرجي45508
13قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء جاسم كريم محمد45509
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21الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجواد كاظم حمزه حمدي الخزرجي45510
10تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى مرعي حسين احمد الصميدعي45511
20يثربكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حميد محي محمد الحشماوي45512
21سامراءكلية التربية للبناتاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم نسيم شعبان حمادي /45515
20الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرليث طه ياسين زهو الدوري45516
20االسحاقيكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان عادل طالب حمادي القيسي45517
20الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه فواز كاظم عنصل الخزرجي45518
10الطوز كلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان برهان عسكر اشور البياتي45519
15تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء رائد فرج عواد الفي45520
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد خالد احمد محمد الصميدعي45523
25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد حكمت اسماعيل مهدي الخزرجي45524
2سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكريوسف مهدي مجبل ماضي 45525٠
20تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىهند جمال مولود ذيبان االيوبي45527
10سامراءكلية العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه موفق رجب حمود الجيز45531
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسعديه دليمي عبد حسن الجبوري45533
21العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسفيان جمعة حسين علي الجبوري45534
21الشرقاطكلية التربية للعوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنبراس طيب أحمد حسين الجبوري45536
25بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرضياء محمود درج ارديني الصجري45537
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرعمر جالل احمد صالح الفراجي45539
28سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهند سعدي عبد هللا صبحي العزاوي45540
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الوارث عبد الجبار حسين احمد الدراجي45541
15الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب حكمت اسماعيل مهدي الخزرجي45542
4الدجيلثالث متوسطحرفي اول  أنثىرسل كاظم جاسم محمد التميمي45543
25الطوزاعداديةكاتب  ذكروليد حسين محمد علي البياتي45544
10الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد صالح راوي عبيد الجميلي45546
0بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىازهار محمد غريب عطيه الجنابي45547
11الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرنبهان ظاهر خضر احمد العزي45548
15العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكررافع اسعد سكران احمد الطائي45552
25تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسحر راجي يوسف محمد الحديثي45553
23االسحاقياعداديةكاتب  ذكرسرحان سليمان سرحان مهدي العطيش45554
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار الطيف محمد حمد السامرائي45555
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25الضلوعيةالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعدي رشيد لطيف زيدان الخزرجي45556
25تكريتكلية االدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء عبدالرحمن ياسين صالح الطرودي45557
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوديان حسن علي نصيف المجمعي45558
10العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي محمد صالح عمبر الجبوري45559
13الدجيلالتربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي عمادالدين عبدالعزيز ذنون القصاب45560
11بلدكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبد الرسول محمد حسن البلداوي45561
15العلمكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسجى عيسى عبد محمود الجبوري45562
23الشرقاطكليه االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرخالد فؤادالدين ظاهر حمد الجبوري45563
20الشرقاطكلية األداره واألقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروهبي عادل حسن أسماعيل الجبوري45564
15الطوزاعداديةكاتب  ذكروسام رشيد محمد حيدر االختيارلي45565
18بلدالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد رشيد احمد كاظم الخزرجي45567
15الشرقاطكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمشتاق ادريس رمضان خلف الجبوري45568
12الدوراعداديةكاتب  ذكرقتيبة حردان رحيل علوان العباسي45569
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفؤاد حمدان مهدي جسام الفراجي45570
9العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد اسعد سكران احمد الطائي45571
11االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنى علي جميل علي شايع45572
33سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنين علي مجيد سلمان السامرائي45573
23سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عناد فاضل عبد45574
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراركان حسين محمد خلف اللهيبي45575
25الطوزرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه حسن ولي مصطفى البياتي45576
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرباسم علي عبد خرنوب الدراجي45577
18ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىنور محمد عبد محمود اللهيبي45578
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىهبه مصطفى محمد جاسم الدوري45579
16الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصدام حسين خالص تايه الخزرجي45580
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرباسم الطيف خلف جاسم العباسي45581
20يثربكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررياض صالح محمد خاطر االحبابي45582
13الدوركلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال خليل اسماعيل جاسم الدوري45583
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرلؤي شهاب احمد محمود -45584
5بلدالعلمكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس حسين غازي علي الجبوري45585
25سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء ناجي حمد ياسين العباسي45587
25الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىياسمين احمد خضير عباس المشايخي45590
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15الطوزاعداديةكاتب  أنثىهرمي شكور عواد محمد الداودي45592
10بيجيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عوجان شهاب احمد العبيدي45593
5سامراءكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنظيره جليل محمد صالح عزيز القره داغي45594
8الدوركلية التربية علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل خليل اسماعيل جاسم الدوري45595
10الضلوعيةكليه التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل حسين قدوري حسن الخزرجي45596
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبدهللا محمد حسن محمد الدليمي45600
26بلدكلية االمام الجامعة - ادارة اعمالإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي حسين عبد الحسن مهدي حدادي45601
10الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىچيا ناظم شكور احمد الداودي45602
10الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء حسين كريم حميد الداودي45603
18تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء رعد عبد الكريم طه التكريتي45604
7تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عامر مهوس ديوان الضويع45605
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد فيصل خلف هندي الفراجي45606
20الضلوعيةاالدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء دارا علي عبدهللا الجبوري45607
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  أنثىمها بدر احمد مخلف الفراجي45610
35العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهدى هيثم محمد صالح احمد الجبوري45611
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىصمود جاسم محمد عبود الدوري45612
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرموفق عدنان فتحي حسين البياتي45613
5الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىپيمان احمد عبدهللا مجيد -45614
25الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىدنيز علي ساقي نوري البياتي45615
7تكريتاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد خزام احمد رجب الرفاعي45616
5العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرغزوان صباح خلف خضر الجبوري45617
25سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىميس عادل عبد الرحمن طعمه الشاماني45622
25قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكروليد نافع واحد ولي البياتي45623
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرمصطفى حسن علي اسماعيل العيساوي45624
30بلدكلية االمام الجامعة إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عبدالفتاح محمود احمد الفراجي45625
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررعد علي حسين محمد البياتي45626
21سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسن فرج دبعون الدبعون45627
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكررأفت جمال محمد صالح السامرائي45628
5العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرهيثم عبدهللا جاسم خلف الجبوري45629
20الدجيلكلية الرافدين حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكركرار حسين علوان غريب المشايخي45630
21الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعة قسم الفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىختام مشعان مرهون حمد الخزرجي45631
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22يثربكلية التربية للعلوم اإلنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى قحطان نصيف جاسم األحبابي45632
13ديوان المديريةكلية الزراعة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىهديل نهاد مسير جاسم العبيدي45635
8الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمصطفى سعد فرمان عراك الخزرجي45636
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىرند عبد احمد عبدهللا الجنابي45637
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعمر نزيه وجيه مهدي السامرائي45639
15الدجيلابتدائيةحرفي  أنثىسعاده مدب حسين علول الخزرجي45640
6ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصهيب سعد فوزي خلف الجويني45642
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكروسام خليل ابراهيم خليفه -45643
6سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وليد يونس علوان 45644٠
15الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكراكرم قحطان مناور حسان /45645
11الشرقاطكلية االدارة واقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربهاء فاضل خليل احمد الناصري45646
5الطوزالرافدين الجامعة محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىزهراء رضا محمد كوثر البياتي45647
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىقادسيه محمد اسماعيل خليل الجبوري45649
29العلماعداديةكاتب  ذكرهدى عماد ابراهيم جاسم الجبوري45650
18الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدنيا رعد علي عباس المشايخي45651
13سامراءالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين طارق حسين علي البياتي45653
11الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا اسعد حسن محمد البياتي45654
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرفراس عسل هطيل طوكان العبيدي45655
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرزياد طارق حميد حسن العزاوي45657
29سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حسين احمد مهدي العباسي45658
10الدوركلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل عالء وهيب بركع الدوري45659
25سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعرب حسين احمد جاسم عرب45661
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىانتصار عامر مكي علي الناصري45662
3بيجيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد نجم احمد عبدهللا الجبوري45663
12الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور الدين علي عباس شهاب المرسومي45664
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرادريس عسل هطيل طوكان العبيدي45665
15الدوراعداديةكاتب  أنثىاسماء عبدالقادر الطيف كريم الدوري45670
28الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه ياسين طه سمير السامرائي45671
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحمد عدنان سلمان حمد الدراجي45672
30الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىجنان فاروق كامل رمضان الحديثي45673
17الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزاهد نايف سعيد جاسم الخزرجي45674
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18سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين شاكر محمود حبيب العباسي45675
15سامراءكلية الهندسةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حبيب احمد عباس الخضر45676
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد حسين علي حمد العزاوي45677
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد نصرالدين حسين عجيم العبيدي45678
7سامراءاعداديةكاتب  ذكرعماد صالح طعمه يوسف البازي45680
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكررحيم علوان عذاب احمد النعيمي45681
22سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي زبن عباس عواد البومهدي45682
31سامراءكلية اإلمام األعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد فايق حسين علي السامرائي45683
20االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعمار محمد احمد ضيف اعطيش45684
20الدوركلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعهود رشيد احمد زهو الدوري45685
20ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعادل شعالن عطية صالح الجبوري45686
30سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىورقاء اسماعيل احمد هيالن العباسي45687
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكراحسان حاتم علوان عذاب النعيمي45689
14بيجيكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء رائب جارهللا شعبان التكريتي45690
5سامراءكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه شعالن احمد عواد العيساوي45692
20تكريتتربية رياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة سفيان دحام علي التكريتي45694
20سامراءاالمام  االعظم عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد خليفة ياسين البو نيسان45695
12سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرفؤاد ادهام حسن خلف العيساوي45696
10سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى شامل عبدالعزيز شاكر عبدهللا45697
20الدوركلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررانيه ثائر خلف جاسم الدوري45698
34الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء طالل كاظم رويد المشايخي45699
16سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى باسم ناجي ياسين النيساني45700
2الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح حمد اسعد طه الجبوري45701
26الدراسة الكرديةالتربية للعلوم االنسانيةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسازان رحمان رضا محمود الداودي45702
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرنجاح حاتم علوان عذاب النعيمي45703
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرصباح عبد مخلف سبع الصبيحي45704
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا خلف احمد حسن الجبوري45705
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكربالل ياس خلف علي البواسود45706
25بيجياداره و اقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصفاء عايد شاكر محمود الهيبي45708
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب اياد ادهم عبدالغفار التكريتي45709
13الدجيلاعداديةكاتب  أنثىصبا طالل زهيري جميل المكدمي45712
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13الدجيلكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان فيصل كنوش عبود المجمعي45714
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحاتم رحيم عايد مالح االسدي45715
22سامراءكلية االمام االعظملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم نبراس ثامر دحام النيساني45717
13تكريتاعداديةكاتب  أنثىاصول عامر جاسم محمد االحبابي45718
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىنبراس عباس جعفر زنو البياتي45719
20تكريتكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان محي علي خلف العباسي45720
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا ستار عباس مهدي المكادمه45721
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرور مهدي حسن نجم السالمي45722
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدالقادر حطو احمد45724
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىفليحة حسن احمد حسين الحديد45725
15تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاريج سفر حامد مجيد الشيشاوي45726
35الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحوراء عباس ابراهيم درويش الخزرجي45728
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد سالم حاجم سلطان الزينه45729
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىفاطمه عدنان محمد سهو البو مهدي45731
25بلدحاسوبدبلومكاتب  ذكرمحمد جاسم محمد جتال المجمعي45733
17سامراءاالدابعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد هللا ابراهيم احمد محمد العباسي45734
11تكريتاعداديةكاتب  أنثىورود عامر جاسم محمد االحبابي45735
7بيجيكلية المعارفحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر محمد غازي حاجم الشمري45736
24الدجيلكلية التربية للعلوم اإلنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى احمد كديمي حسن الزبيدي45737
25الدورنظم معلوماتدبلومكاتب  ذكرثامر فائق مطشر نايف الدوري45738
30بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكررباح محمد حسين علي القيسي45739
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء صالح حميد حسين الخزرجي45740
15تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد محمد حسين مخلف السوادي45741
35تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىنسرين احمد كامل علي الطائي45742
30تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىبسمه مزهر شريف شهاب الناصري45743
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكررائد انور خلف محسن الونداوي45744
25تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي قيس محمود صالح التغلبي45745
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمار محمود ياسين طه النيساني45748
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرسالم مزهر ظاهر داثان الجبوري45749
34سامراءكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاساور غازي حمود زيدان الحداد45750
23الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم محمد زيدان عبد الحياني45751
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25بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسحر عبد الرسول محمد حسن الغريري45752
15الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء مهدي كاظم محمد الزهيري45753
6التعليم المهنيكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرازور سعد صالح علي الجبوري45754
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىوفاء انور خلف محسن الونداوي45759
18الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحياة احمد فاضل حبيب الخربطلي45760
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين خوام عباس علي الحياني45761
10الدورابتدائيةحرفي  ذكرسعد عبد المنعم خليل ارحيم الدوري45762
21سامراءاالمام  االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية عبد الباقي عبدالجبار عبدالكريم الشهابي45764
12الشرقاطكلية التربية للعلوم األنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشعالن وعد محمد حمود الجبوري45765
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عادل عبدهللا عبد الرملي45767
20الشرقاطكلية االقتصاد والعلوم االداريةإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرصقرقريش عيسى عبد عيسى الجبوري45768
7ديوان المديريةكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد نوري عريبي هزاع العجيلي45770
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس فائق صالح حسن الدراجي45772
30الدوركلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاروى وائل كليب مطلك الحيدري45773
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم احمد حسن طعمه البوعباس45775
15بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد سعيد محمد عباس عريساوي45776
24ديوان المديريةاالدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  انثىايمان محمد ناصر حمد ا45777
0الدوربدون شهادةحرفي  ذكرشفاء ضياء صابر توفيق الدوري45778
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمران عيسى عبد عيسى الجبوري45779
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا عبيد عبدالرحمن علي الجبوري45780
15سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرابراهيم فيصل علي محمود العباسي45781
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكربراء عبد الرزاق خضير الخشماني45782
20ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسلمان عبد هللا سلمان ظاهر الجبوري45783
23تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قصي رسول عجيل التكريتي45784
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعمر وهاب لفته خلف الفراجي45787
25يثرباعداديةكاتب  ذكرعلي محمد جاسم حمود الخزرجي45789
20تكريتكلية العلوم للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال عادل ياس عمران الكروي45790
25بلدكلية االمام الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمرام سلمان عودة سلمان البياتي45793
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز غانم عبدهللا موسى الجبوري45794
16سامراءكلية االمام االعظم الجامعة - اصول دين إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء غني احمد حسن العباسي45795
5بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروليد عبود حسون هادي البدري45797
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22سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىالبتول فؤاد فاروق عايد السامرائي45800
30الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىذكرى عبداالمير علي حسن جقله45801
25الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  ذكرايهم مهدي حسن حسين بزركان45802
20الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبد ثلج عبد شايع الجبوري45803
15الطوزالتربية طوزخورماتو لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فالح حسن علي البياتي45805
25بلدفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسن عالء عبد الزهرة محمود الربيعي45809
5الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد الستار ناصر هادي مجول البياتي45810
1الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي حازم احمد صالح النعيمي45811
30الطوزاعداديةكاتب  أنثىدالل هادي حسين ابراهيم العزاوي45814
10الدراسة التركمانيةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرصباح نورالدين باقر علي البياتي45816
2الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرحسين رائد محمود عبد االمير الزبيدي45818
13االسحاقياعداديةكاتب  ذكرليث حكمت جاسم محمد شايع45819
35سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرلؤي قدوري ياسين جاسم السامرائي45820
6الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرحارث فوزي اسماعيل خلف الجواري45821
10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالناصر جمال خيرهللا رشيد الفراس45823
6تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى نصار سليمان صالح السعدون45824
16تكريتكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامجد صباح محمد ابراهيم الدليمي45826
10قرى آمرليبدون شهادةموظف خدمة  ذكرحسن علي مهدي علي *45827
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىحسنه عويد سميط عبدهللا الجبوري45828
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهونر موفق عاصي عمر الداودي45830
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرفارس مطر جاسم حركان الشمري45831
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرطارق شاكر حماد محمد العيساوي45834
20الضلوعيةالتربيه ابن رشدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد لفته درويش مهدي الجواري45838
10قرى آمرليالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسؤدد حمد مجول مهدي البياتي45840
18بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرغزوان بدر فاضل حمود السويفي45842
10الطوزاعداديةكاتب  ذكرعلي صالح الدين مدد ويردي دن دن45843
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد نايف خلف عبدهللا العكيدي45844
28بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعتاب متاك عجيل ضايف الرفيعي45845
15ديوان المديريةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمنذر صالح احمد محمود الصميدعي45846
25الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهديل حاضر عبداللة محجوب الجبوري45848
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسامر نزهان احم زيدان .45849
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10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحسين علي فهد سعد الشمري45850
31الطوزكلية اصول الدين الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي حسن صالح شيخان45853
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىرند عدنان صالح مهدي التكريتي45854
20بلدكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي نصير زبيدي شكر الربيعي45855
30العلماعداديةكاتب  أنثىنور حسين جاسم محمد الجبوري45858
16يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالرا ابراهيم احمد محمد حشماوي45860
15تكريتكلية التربيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين داود صالح حمودي السميحي45861
0الدراسة التركمانيةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمراد عزالدين باقر علي البياتي45862
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرصابر علي عبدهللا احمد الجبوري45863
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىنوال خلف حسن عباس الجبوري45868
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرفاضل صالح محمد فاضل الدوري45869
25سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكررمضان ابراهيم عبد القهار حسن السامرائي45870
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىسريه عبدالوهاب علي حسين البياتي45871
0الطوزبدون شهادةموظف خدمة  أنثىكولسن جنعان محمود حيدر خارمانلو45872
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكررافع ضامن حمود عبود الكراعي45873
17تكريتكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم خالد امين علي الناصري45874
10قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسن جاسم خليل ابراهيم البياتي45876
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرماجد عبد محمد عبدهللا الجبوري45877
11قرى آمرلياالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررضا ياور علي حقويردي البياتي45878
25العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغصون ناظم صالح عالوي الجبوري45879
15الشرقاطاالداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعطيه عبد علي عبود الجبوري45880
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور فاضل رشيد توفيق العبيدي45881
18الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرسل محمود فالح ابراهيم الحيالي45882
13االسحاقياعداديةكاتب  ذكرهشام اسماعيل ابراهيم عبدهللا شايع45884
38سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان لطيف تفاح طعمة القلعاوي45888
19تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوسن عيسى حمد مشحن الجنابي45889
10تكريتكلية العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي مطلك سليمان العجيلي45890
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرسبهان خلف حسن عباس الجبوري45891
30االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام اسماعيل ابراهيم عبدهللا شايع45893
30تكريتاعداديةكاتب  أنثىشهد خالد حازم عبد الكريم الدرويش45894
5الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد صالح محمد فاضل الدوري45895
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6الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرساجد عبد محمد عبدهللا الجبوري45896
1الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد خالد يوسف عبدهللا الجبوري45899
21الدورالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىكفاء عامر رجب محمد الدوري45902
30بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسالم محمد محيميد صالح الرهيوي45905
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسحر احمد حمود حنظل الجواري45908
5الطوزبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنورسن جنعان محمود حيدر خارمانلو45909
25سامراءكلية اآلدابإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشيبان مجيد محمود محمد الدراجي45910
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد فوزي محمد خلف العيساوي45911
17ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىنضال حميد خلف علي الشايع45912
10الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالوهاب غالم سعود خطاب الجبوري45914
10االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام عبدهللا حمد حاوي الشايع45915
25الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد طارق مطلك مزهر الدوري45916
20سامراءكلية التربية تاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرمهند سلطان علي محمود النيساني45918
20يثربثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىحنين رياض جاسم علوان العزاوي45921
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعدنان خلف حسن عباس الجبوري45923
25الشرقاطاالدابتاريخبكالوريوسمعاون باحث  ذكرجرجيس اسماعيل احجاب عبدالرحمن الجبوري45926
13تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل وائل اسماعيل عمر النعيمي45927
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنا غازي عبد الكريم عباس الجنابي45929
15تكريتابتدائيةحرفي  أنثىامنه شحاذه خضر نجم العجيلي45930
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرفايق محمود احمد حمادي العباسي45931
25الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىنور عبدهللا ولي تقي الموسوي45932
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىايثال خلف حسن عباس الجبوري45934
18تكريتكلية العلوم للبناتفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم طه حسين عبد العزاوي45937
15ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرانس كامل صعب شالل الحديثي45938
30الضلوعيةرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمعاني حسين علي عبيد الجبوري45939
20تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىنور فؤاد شعبان ثابت التكريتي45940
18الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشهد احمد صالح داود الخزرجي45941
11الدورالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىرفل مازن حميد جاسم الدوري45942
5سامراءاخرىدبلومكاتب  ذكرعمار ياسين خضير حسن السالوي45943
20سامراءكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء طاهر حميد طه البدري45944
25تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى زكري يوسف حسون التكريتي45945
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15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرادريس عباس محمود موسى النيساني45946
18الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىمانوليا يالمان خيرهللا علي البياتي45947
17الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىصفا عبدهللا ابراهيم عبدهللا الجبوري45949
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمود سهيل خلف حنظل العبيدي45950
10سامراءالتربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسبأ عدنان صبري محمد الدوري45953
11الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصدام رجب عبد مصطفى الجبوري45955
13الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد غسان حميد شكر العزاوي45956
19الدجيلكلية التربية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل محسن علي محمد التميمي45957
12الضلوعيةكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي رشيد حمادي الجبوري45960
23سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانتصار احمد عبدهللا يوسف /45961
20تكريتاعداديةكاتب  أنثىنور عبد المناف خيرو داود الخشمان45962
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمنى سويدان عبد عصمي الجنابي45963
24الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس فؤاد سعيد عباس الزبيدي45964
15الضلوعيةاالداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه سمير عبد الوهاب عويد العويد45965
17تكريتكلية اصول الدين الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد فاروق رؤوف التكريتي45966
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىهناء حسين علي معيوف الجبوري45967
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرهاني خضر حمد خضر الجميلي45969
25سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهند حمبد صالح خليفه البو بدري45971
10تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرفيصل زياد نعمان وهيب الدوري45973
16تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الكريم غانم عديم سياح الشمري45974
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىمها محمد عواد حمد البومهدي45975
16سامراءالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناصر خضير محمود صالح السامرائي45976
16الشرقاطكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل وسمي محمود عبدهللا الصحن45980
15الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنوال كريم حسين محمد المكدمي45981
25تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل ياسين احمد الطائي45982
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرحسن احمد خلف حسن المجمعي45983
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرفرحان محمد عطية حمد اللهيبي45984
13الطوزالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىژيان حسن علي قادر البرزنجي45986
40تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفرج طارق خليل ابراهيم الجعفري45987
10سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد خالد محمد صالح السامرائي45988
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعبدهللا جاسم محمد عطية اللهيبي45989
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18الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاوزهان فاضل زين العابدين محمد البياتي45990
0بيجيابتدائيةحرفي  ذكرضامن حدوشه خلف رجه الجبوري45991
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرحاب محمود احمد اسماعيل االعرجي45992
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكراحمد سعد عزيز حويش الجبوري45993
15تكريتالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء قيس صادق مهدي النيساني45994
18الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعرفان وسمي محمود عبدهللا الصحن45998
10بيجيكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء طه ياسين صالح الجبوري46001
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرموفق عبدهللا مخلف حمد اللهيبي46003
33تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنه ميعاد داود سلمان الناصري46004
15تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام سماح صالح بنوش االيوبي46005
20سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصه نعوم حسين علوش البازي46008
17يثربادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىبان عبيد متعب داود الجنابي46009
1تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىكاثرين ثامر جاسم محمد الدليمي46010
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحسن شاكر امين ولي البياتي46011
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعثمان محمد مصطفى كوردي البياتي46012
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز سلطان عبدهللا احمد اللهيبي46013
15الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكربشار مجبل لطيف صالح الجواري46015
25االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرماهر جميل جاسم محمد طرفه46016
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوالف حميد طعمه حبيب /46017
17تكريتكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره مثنى صالح يوسف التمر46018
10الضلوعيةعلوم الحاسوب و الرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىشيماء شالش عكاب محمد الجبوري46019
9تكريتاعداديةكاتب  ذكروسام مصطفى كريم ابراهيم الفراجي46020
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر جاسم عطيه حمد اللهيبي46021
18الطوزكلية القلم الجامعة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاروان حسن احمد سعيد الداودي46022
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرصفاء حسين خضر عبدهللا الجبوري46024
25يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلسبيل هاشم حسين حمد التميمي46025
24العلماعداديةكاتب  أنثىامنه اياد صالح عالوي الجبوري46026
25بيجياعداديةكاتب  ذكرفواز احمد عطية مطلق الجبوري46029
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكركمال حسين محمد عطيه الجبوري46030
12تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين ضياء ماجد سالم المدني46032
8تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل جبار خليل عثمان التكريتي46034



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15الضلوعيةالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى ياس خضير محمد العبيدي46035
16تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىجواهر متعب ابراهيم حسين الزبيدي46036
10الدورالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغيد محمد صالح خلف الدوري46037
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرسلطان اخليف موسى عيسى اللهيبي46039
25بيجيلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوداد حسين احمد صالح القيسي46040
15الطوزاعداديةكاتب  ذكراحمد حسين عزيز صالح -46041
10الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىانتصار ابراهيم عبد رميض الخالدي46042
20العلمكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء سامي عمر علي الجبوري46043
25بيجياعداديةكاتب  ذكرابوبكر نايف سلطان خلف الجبوري46044
25التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمحمد جاسم عباس صالح السامرائي46045
15يثربكلية االدابتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرجهاد كاظم عباس محمد التميمي46049
16التعليم المهنياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا فائق جودي محمود الدوري46050
12بلداعداديةكاتب  أنثىعطاء فاضل شعالن حمودي الخفاجي46051
15سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي عواد هندي العيساوي46052
25تكريتالتربيهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر سلمان عبد الجبار بكر ريحان46053
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىسجى سطام خضر عبدهللا الجبوري46054
17الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر علي سبع محمد المكدمي46055
6ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروليد خالد ابراهيم عواد المفرجي46057
38سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىديانا فايق محمد حسون العباسي46058
18يثربكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين هاشم حسين حمد التميمي46059
7ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرعبدهللا ذاكر محمود خضر العجيلي46060
12سامراءابتدائيةحرفي  أنثىهناء محمد حسين حمد العيساوي46061
15ديوان المديريةالزراعة والغاباتاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرغازي جمال حسن علي البياتي46064
30قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حسن عريان عزيز البياتي46067
30الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايبك قايماز علي موسى -46071
23سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىورقاء فايز توفيق حسون النيساني46074
30سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر شامل يوسف حميد الكنعاني46075
15التعليم المهنيكلية علوم الحاسوب و الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس خوام كعيد خلف الجواري46077
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل ادم حسين جاسم السامرائي46078
30سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين شامل يوسف حميد الكنعاني46079
12التعليم المهنيكلية علوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء احمد السيد عبدالمقصود /46080
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5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر فنر ادريس خلف اللهيبي46083
8تكريتاعداديةكاتب  ذكررسول سالم داود احمد الدوري46084
17بيجيتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فالح حسن جبار البحر46085
24العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيقين ياس خضير سعيد الدوري46086
25االسحاقيمعهد يثرب لغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكروليد تركي مجيد علي طرفة46089
15االسحاقيكلية التربة للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة حسن علي احمد المجمعي46092
13تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاماني احسان شاكر عبد هللا الدوري46093
30الطوزرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهاجر عدنان عبد عزيز العزي46095
15تكريتاعداديةكاتب  أنثىسها عدنان محمود خطاب الكراعي46102
23التعليم المهنيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسين عصام نقي مجيد البياتي46104
19الدراسة التركمانيةايجه التركيةلغة تركمانيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمرتضى حيدر عزت غني العساف46105
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبيده اسماعيل احمد ابراهيم العباسي46106
20تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىصفا علي عيسئ عباس العقيلي46107
12تكريتاعداديةكاتب  ذكرنذير يونس احمد عباس العقيلي46108
35بيجيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عبدهللا حميدي محمد الجبوري46109
19الدجيل االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد كاظم هديب كاظم االسودي46110
15بيجياعداديةكاتب  ذكردلشاد وهاب حسن حسين االركوازي46112
10سامراءكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعلي هيثم صالح مهدي القلعاوي46114
25ديوان المديريةكلية علوم الحاوسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسالم موفق جابر مرعي 46115٠
12ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصعب موفق جابر مرعي الورد46116
25تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى قصي فاضل حسين الدوري46117
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد عبيد عبدهللا جاسم الجبوري46118
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرعبدالكريم اعناد سلطان سعيد الجبوري46119
0الدوربدون شهادةموظف خدمة  ذكرحميد احمد اسود علي الوهب46120
15سامراءكلية التربية /سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد لفته جاسم صالح العباسي46121
1الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا حجي احمد محمد المرعي46122
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكراحسان روكان محمد عبدهللا البياتي46123
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرفايز محسن رداد نهار الصايح46125
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكركنعان صديق سليم اوريج46126
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي فارس مرعي حسن *46128
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمهند محمد عواد عمر الجميلي46129
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10االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىنور تركي مجيد علي المجمعي46130
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرعامر محمد فرج جدوع العيساوي46131
10قرى آمرليبدون شهادةموظف خدمة  ذكرقحطان عناد ابراهيم محيميد -46132
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعماد خلف فرج سبهان الجبوري46134
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي مهدي فاضل كاظم الدوري46135
15االسحاقيكلية التريةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد تركي مجيد علي المجمعي46136
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكربسام علي خضر عيسى السبعاوي46139
20االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي احمد علوان خاطر طعيمه46140
13الشرقاطاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكررأفت سليمان عليج خضر الجميلي46142
20سامراءقانوندبلومكاتب  ذكرعالء جميل جاسم صالح العباسي46143
7قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرحمزه صالح احمد كاظم البياتي46146
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي عبود شويخ عبيد القيسي46147
12ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرغسان محجوب احمد مصلح العزاوي46148
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكرفوزي عامر فوزي يوسف المريض46149
30بيجي0إسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم محمد احمد عيفان العبيدي46150
15الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء علي جاسم محمد /46151
35الدورعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىصفا حسين طالع جابر النعيمي46152
10الدجيلكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء طه عبود علوان الخزرجي46157
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرسلمان طه عبد زيدان السامرائي46158
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى فاضل حميد مجيد البازي46159
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرفؤاد جاسم محمد ناصر الحمداني46160
6يثرباخرىدبلومكاتب  ذكرزاهده انور حميد محمود التميمي46161
15سامراءاعداديةكاتب  ذكروليد يحيى محمود حبيب العباسي46162
33تكريتكلية الحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرعامر جايد زيدان مخلف الطائي46163
25الضلوعيةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد خلف احمد حبيب خلف46164
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراديب عبدالعزيز احمد محمد الدراجي46165
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرموسى صدام جسام محمد الصجري46166
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء تحرير صالح محمد السامرائي46167
18الطوزاعداديةكاتب  ذكرسالم صباح محمد حميد الداودي46168
10العلمكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد هيثم عمر خليل الناصري46170
6يثربمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسعاد غازي فيصل حمد االحبابي46172
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20سامراءكلية التربيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهند نجم عبد محمد العباسي46173
30الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين شهاب احمد جاسم النعيمي46174
15الدراسة الكرديةثالث متوسطحارس اول  ذكرهاشم خورشيد رشيد سمين46175
12االسحاقياعداديةكاتب  أنثىعفاف احمد عواد حسن المجمعي46176
6بيجيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد علي عبيد محسن العكيلي46177
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىشفاء حسيب احمد شهاب الدليمي46178
15الطوزاعداديةكاتب  ذكريوسف محسن حسن بهجت .46179
10الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسن صالح محمود صالح البياتي46180
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرستار حزين فرحان علي الفراجي46181
5الطوزكلية التربيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهوان محمد ولي علي -46182
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد حميد سطوان عبد العجيلي46183
6الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرحذيفه بشير طه علوان الدوري46185
15الشرقاطكلية التربية االساسية /الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد طه عمر محمد اللهيبي46187
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  أنثىوعد عايد عبد عساف البو باز46188
5يثربالتربيه للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب علي ذياب حسن السعدي46189
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىساهره عبدالكريم موسى جاسم الجبوري46191
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرقاسم محمد حسين سعدون الداودي46192
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروة احمد صالح حمود الخزرجي46193
8الشرقاطالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىهناء محمد خلف ياسين الجبوري46194
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرنايف احمد نايف شبيب الجدعان46195
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىايالف عبد الكريم كاظم جواد الزبيدي46196
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرزياد سليمان محيميد زويد اللهيبي46197
19سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمد حسن احمد الحديد46198
25الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبريهان عريان عباس محمد البياتي46199
30تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد جبار حمد فاضل الجنابي46201
8االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىامواج فرعون غايب حسين طعيمه46202
25الدجيلكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سكران حمادي زلف الخزرجي46203
16التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرايهاب مظهر يوسف مفلح العزاوي46204
15العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىزبيده عاصي علي نجم الجبوري46205
27ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىايه احمد عبدهللا عبدالرحيم الجبوري46206
0تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عبدالمجيد حميد سلمان الماشطي46207
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5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرياسر احمد عواد حسن المجمعي46209
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد عزرا عياش كبيب الدليمي46210
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدير مهدي صالح داود الخزرجي46211
7قرى آمرليكلية التربية والعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشهاب احمد حسن حسين البياتي46213
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىبسمه غريب بايرام محمد اختيارلو46214
12بلدثالث متوسطحارس اول  ذكرخالد مالك صالح محمد القيسي46215
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىايمان حمد حسين جاسم الجيوري46216
20الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرجرياب حماده عصمان خلف الجبوري46217
13قرى آمرليالتربية االساسيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند كمال محمد علي الطائي46218
19الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكراحمد محمد عبد شرقي الجبوري46220
12الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعماد ميعاد حسن احمد الداودي46221
22الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى ابراهيم محمد حبيب التعيمي46223
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد طعمه حسين علي46225
11الطوزكلية التربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه طه قادر توفيق الداودي46226
10الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر احمد محمود محمد شيخان46227
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىبشرى عطيه شعبان ابراهيم الجبوري46229
10الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي ناصر جبر شبوط سراي جيباوي46231
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار نشات هديب مطلك المكدمي46232
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرهاني احمد عواد حسن المجمعي46233
15بيجياخرىدبلومكاتب  ذكراحمد سامي بدوي دريجه الجنابي46234
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرسمير بركات عبداللطيف جاسم السامرائي46235
12يثربالتربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين ثامر احمد هذال االحبابي46236
20بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير عجمي عبد محمد الجبوري46239
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرسبع عبدهللا ذياب خلف العجيلي46241
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىهناء سليمان مجيد حسن البياتي46242
16ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامجد صباح محمد ابراهيم الدليمي46243
18قرى آمرليكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىايمان حسين عللو جاسم البياتي46244
39الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر علي كاظم علي البياتي46246
17الشرقاطكليه التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجنان حجاب ابراهيم احمد السبعاوي46247
15بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصبري ذياب صبري سعيد الحيالي46249
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكرسيف عبد الرسول احمد جاسم الدوري46250
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25بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم شاكر جاسم حسين العيساوي46252
25ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكراسماعيل صالح عبد حمود الجبوري46253
12الدجيلكلية بغداد /للعلوم االقتصادية مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىهديل بدري نشمي حمد الزبيدي46254
0الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىمريم سليمان مجيد حسن الدوري46255
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمهند عماد كامل صالح السامرائي46256
23الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىميمونة رشاد دهام خلف الحجبوري46257
26سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه خالد قدوري حمادي العباسي46258
0االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكربالل رباح حكمت جاسم شايع46259
15الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسهام عبد الرضا مهدي رضا السعداوي46260
3الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرارحيم طه محمود ارحيم الدوري46262
30تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء عاصي احمد كاظم الدوري46264
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرفهد نجم حمد مشحن الجنابي46265
13الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرياسر توفيق احمد مكاوي الدوري46266
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد ولي محمد عباس البياتي46267
11الدجيلالتربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربالل عبداالمير علوان طارش المكدمي46268
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرسفيان خيرهللا خلف سليمان الجبوري46269
22الدجيلالتربية االساسيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضير قاسم علي محمد الخزرجي46270
30تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى عادل داود طالب الزينه46273
20قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرغزوان خضر حسن سمين الحيالي46278
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىبتول كامل دحام محمد الناصري46281
28سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنمير باسم عواد حسن الشاماني46282
20قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ظاهر خلف سبع المفرجي46283
30بيجيكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال عجمي عبد محمد الجبوري46284
17االسحاقيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين مطر جسام نصيف المجمعي46285
11الدجيلكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبود مهدي حسين المكدمي46287
13سامراءكلية االدارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  انثىمروه حيدر حميد مراد -46288
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد حسين ابراهيم حسين الدليمي46289
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسندس خضير خليل صالح الرحماني46290
30سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل علي حمد رميض العباسي46291
10االسحاقيالتربيةاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار عبد الصاحب عطيه حمد شايع46293
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعلي احمد حسين محمد الموسوي46294
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25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفراس عباس خليفه حمد الجبوري46295
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن محمد حسن سبتي البياتي46296
20ديوان المديريةكلية االداب / االعالم اخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسيف ضياء بحر رحيم الدهمشي46297
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح صالح خلف علي البياتي46298
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخاتون احمد علي صالح الجميلي46300
10قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة ظاهر خلف سبع المفرجي46301
10الشرقاطتربيه علوم انسانيهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح عبدهللا عثمان عبدالرحمن جبوري46302
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد محمد روضان راشد الجبوري46303
32العلمكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد سلمان دلس كايم العزاوي46304
5يثرباعداديةكاتب  أنثىفاطمه علي محمد حسن التميمي46305
30الطوزاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرادريس غازي فيصل مهدي الباتي46307
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرازور سالم كجوان نصيف الكراعي46309
12سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهاء الدين علي تركي الطيف /46310
18الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمشيره قاسم زيدان نصيف الخفاجي46311
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرنصرهللا عامر فوزي يوسف التكريتي46312
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمروان اياد ابراهيم محمد الجعفري46313
15الدجيلكلية التربية الرياضيه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس غانم مانع رحال المكدمي46314
19الشرقاطكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير راغب جاسم ابراهيم الخزرجي46317
5الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطه احمد شهاب محمد46318
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكروائل صالح خلف علي البياتي46319
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجاسم صبري محمد عكاب الخزرجي46320
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم مصطفى محمد جليل .46322
14الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرليث شدهان دحام سالم الخزرجي46324
7االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد غانم علي جياد اطعيمه46326
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرماهر عبدالكريم سالم حسين هرموش46327
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعلي محمود خلف علي اطعيمة46328
7الدجيلكلية التربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعطا غضبان تركي حسين الخزرجي46329
2بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىفاطمة حبيب عبد علي خليفة الداودي46330
20الدوركلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعمر عبدالمجيد رشاد نعمان الدوري46331
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكركتاب عكاب خضير مجيت الجنابي46332
10ديوان المديريةكلية االداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد محمود حميد حمادي الجنابي46333
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11الدجيلكلية مدينة العلم الجامعةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن علي محمود كاظم السالمي46334
18تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عامر مجيد نصيف التكريتي46337
15الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد عبدهللا عبدالمجيد مظهور الجبوري46339
19سامراءاعداديةكاتب  أنثىاسماء حمد صالح حبيب العباسي46340
20الدراسة التركمانيةادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىاالء هدايت فاتح ضياء .46341
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم سلمان نايف ابراهيم الخزرجي46343
18الدورالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغيداء لؤي طالع جابر النعيمي46344
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا خضر فارس رحيم الجبوري46345
20الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعمر زيد خليل ابراهيم الجبوري46347
29سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل ضياء جعفر عبدالرزاق السامرائي46351
30بلدكلية االمام الجامعةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقاسم محمد احمد شروين فراجي46352
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراوس حليم فياض علي العجيلي46353
27الضلوعيةكلية العلوم االسالمية / الحديث وعلومهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىندى نصار سليمان صالح السعدون46354
14الدجيلاإلدارة واإلقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فليح حسن علوان التميمي46355
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسهام ابراهيم مرجب خلف اللهيبي46360
20االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى صالح الدين طه هادي الحربي46363
15الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمعتز فاضل علي عباس التميمي46365
17ديوان المديريةاخرىدبلومكاتب  ذكريوسف رشيد ابراهيم خلف العيساوي46366
10ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  أنثىاشواق حازم فريح جراد الدليمي46367
20سامراءاعداديةكاتب  ذكرليث ضرار شاكر محمود -46368
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرثاير محمد عبد هللا خليفه الدليمي46370
12بلدالتربية االساسية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي عباس علي الربيعي46371
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىنجاح عمار احمد اسماعيل الجبوري46372
19ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد مالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجاسم محمد برجس دخيل الجبوري46373
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمصطفى حازم فريح جراد الدليمي46374
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد عبدهللا خلف حمد الجبوري46375
19االسحاقيكلية التربيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرنا عبد السالم حافظ حسن الشايع46376
15الدجيلثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي فالح يوسف احمد التميمي46378
15سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىورقاء مجيد عبدهللا صالح عباسي46379
27بلدكلية الفقهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء قصي عبدالحسن محمود الربيعي46380
10بيجيبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنال حامد خضير خزعل الرهيوي46382



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

11سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم جنيد ابراهيم عبد البومهدي46383
12ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد حليم فياض علي العجيلي46384
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند مسلم احمد كريم المكدمي46385
23بيجيكلية علوم حاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمصطفى جاسم احمد مهاوش الشمري46386
10سامراءبدون شهادةحرفي  ذكرصدام جاسم سلمان حمد العيساوي46387
21بلدكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميس عبدالحليم عزاوي احمد العزاوي46388
15العلمكلية التربية للعلوم الصرفةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء صاحب جميل ياسين البياتي46389
5بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىخديجه حامد محمد علي الحرباوي46391
15قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىريهام فاضل علي مهدي .46392
10بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايات جارهللا محمود خميس الحبابي46396
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىامل عبد هللا علي احمد المفرجي46397
6بيجيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير محمد حميدي محمد الجبوري46398
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىسماره عايد رشيد خضر العبيدي46399
5الطوزكلية التربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدريا برهان ابراهيم عبدهللا46400
33الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدريا رزكار عبدالباقي سعيد الداودي46401
11ديوان المديريةالعلوم السياسيةاخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرايهم علي ابراهيم خليل الجبوري46404
25بلدالمامون تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار كريم احمد رهل العبيدي46405
6الدجيلحاسوبدبلومكاتب  ذكرغزوان اياد خضير عباس الفراجي46406
6سامراءالعلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامر رافع يونس فاضل السامرائي46407
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عبد السالم محمد خلف العباسي46409
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد محمود حمدان علي الجبوري46410
10االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرعدنان راشد علي خلف المجمعي46411
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسليمه ابراهيم رمضان حسين العجيلي46412
8تكريتكلية  التربية لعلوم الصرفة-رياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عبدالرحمن حميد عبدهللا التكريتي46413
25بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح جاسم احمد مهاوش الشمري46414
25تكريتالتربيو للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عبدالرحيم احمد عبدالعزيز الحديثي46415
15العلماعداديةكاتب  ذكرعبدهللا حمد ُحمد خلف الجبوري46416
0سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىلبنى سرحان عثمان محمود العباسي46421
5الدورمحاسبةدبلومكاتب  ذكرادهم طارق ابراهيم عبدهللا /46422
14سامراءالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل عبد الرزاق محمود جاسم الحمادة46424
20العلمالتربية البدنية وعلوم رياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد ذياب خلف نوفان العزاوي46425
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25سامراءكلية االدارة و االقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا لقمان حبيب سبع السالمي46426
15الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىفاطمه محمد علي مردان امين البياتي46427
10الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف خليل صالح احمد .46428
30الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه قاسم حسون عباس العنزي46429
12الضلوعيةكلية اإلدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنبأ سعد حسين خلف الجبوري46430
4بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر حسن داكوك عوض الجبوري46431
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسارة عبد االمير لطيف عبد الحسين الخربطلي46432
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرقيس محمد محمود حيدر خارمانلو46434
15بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىشذى سلمان عبد االمير محمد الحدادي46435
18الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء سعد حبيب حميدان الحيدري46436
30الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود عبدالرزاق عطيه علي الجبوري46437
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعالء فارس خلف دشني اطعيمة46438
20سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنصر جمال احمد عباس السامرائي46439
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعباس دحيح جاسم حسن الخزرجي46440
5الدجيلابتدائيةحرفي  ذكرسامي رباح فرحان مطران الخزرجي46442
11يثربمحاسبةدبلومكاتب  أنثىميس محمد مخلف شلش الحبابي46443
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبشرى صبحي احمد خلف العيساوي46446
5تكريتابتدائيةحرفي  أنثىوفاء خليل مجيد شكر العبيدي46447
10سامراءاللغاتاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزاهد حامد حسين غائب العزاوي46448
30تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا عبد محمود محمد الطربولي46449
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىآسيا فاضل عباس عبدالرحيم المليسي46451
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرنوفل عياش دحام سمير الخشماني46452
20بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكراميره احمد شاهر حمود القيسي46453
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسعد احمد علي جاسم الشادي46454
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعدوان علي شريف غائب اختيارلي46455
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان سعيد خورشيد محمد الداودي46456
10الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد كريم محمود صالح .46457
18الدجيلكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجاسم عادل جاسم حمد الزبيدي46458
20الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عادل حسون علوان التميمي46459
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىنوال مصطفى فاضل عباس .46460
5الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىسلوى علي كريم فاضل /46461
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20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد احمد عيسى عروه الجبوري46463
10الشرقاطالهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد سامي عنتر عبود الجبوري46464
19سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالناصر جاسم عبداللطيف جاسم -46465
15تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمنصور عياد روضان احمد اللهيبي46467
7الدجيلكلية مدينة العلم الجامعة محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكروسام جسام محمد علوان الخزرجي46468
35تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتغريد صباح محمود محمد الطربولي46469
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران مزاحم احمد محيميد الجبوري46471
11سامراءاالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنال رشيد علي جدوع العيساوي46473
25الطوزاعداديةكاتب  ذكرهاشم محمد حسين سعدون الداودي46474
13الدوركلية التربية للبنات عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورس رائد عبدهللا صالح الدور46475
35سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررامي عبد هللا محمود علي 46476٠
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىرشا اكرم هادي حياوي الحديثي46477
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدالقادر حسين عبدالقادر حسين االلوسي46480
15ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرعلي طلفاح خليفة هواس عذبان46482
0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىشكريه عبد مزعل حمود العجيلي46483
20الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء كاظم محمد حسين جواد الشمري46485
14العلمكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد مزاحم احمد محيميد الجبوري46486
12سامراءكلية التربية البدنية و علوم الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبداالله خالد مولود خميس السامرائي46488
4بيجيثالث متوسطسائق اقدم  ذكرنزار جالل مزهر محمد الجبوري46489
0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىزينب فاضل سحاب مطلك الزبيدي46491
25الشرقاطكليه التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراسامه محمد عبود يوسف اللويزي46494
28العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيات مزاحم احمد محيميد الجبوري46495
18سامراءاعداديةكاتب  أنثىحدهن هاشم محمد برغش البواسود46496
20بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عادل سلمان جواد المعاوي46497
10بيجيكلية التربية للبنات كيمياءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران محمد مخلف عواد النعيمي46499
12قرى آمرليكلية االدرة واقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين نزار محمد صالح .46500
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىفاطمه نوزاد محمد صادق البياتي46501
15الدوراعداديةكاتب  ذكراحمد محمود محمد محمود النعيمي46502
38الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسعيده شهاب احمد محمود المشهداني46503
23سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىذكرى محمد عبدهللا احمد الدليمي46504
26سامراءالتربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد كرم عبدعلي حسن علش46505
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1سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرانيه مجيد ابراهيم حمد المخلبي46508
25قرى آمرليلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنصير غازي حسين حمادي البياتي46509
15الضلوعيةكلية أصول الدين / العقيدة والفكر االسالميإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض ابراهيم حماده عبد الجبوري46510
25سامراءاعداديةكاتب  أنثىامنه مصطفى احمد مظلوم العبيدي46511
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكراياد ابراهيم رمضان حسين العجيلي46512
11سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرفاء سرحان خميس علي الحامدي46513
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبد سالم علي جويد الجميلي46514
20سامراءالتربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد مهدي صالح حمد البومهدي46515
19بيجيكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره سعد غزال طلب القيسي46516
20سامراءكلية االداب - قسم االعالماخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايهان حميد عياش جاسم المليسي46517
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىسروه ابراهيم حماده عبد الجبوري46518
7سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرفراس اسماعيل صالح عبد العباسي46520
15سامراءاعداديةكاتب  ذكرمروان انس مهدي محمد النيساني46521
17الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينب زكي عرب زين العابدين البياتي46523
12بيجيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين ضباب عبد علوان الفريجي46524
23الضلوعيةكلية االمام االعظم / الفقه واصولهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشراق محمود حمود سحل الفراجي46525
12سامراءاعداديةكاتب  ذكربراء انس مهدي محمد ال نيسان46526
17سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء باسم ناجي ياسين النيساني46527
13العلمكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام علي محمود علي العبيدي46531
0بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىبشائر صبحي حرفوش علوان الفريجي46532
25سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى عياش محمد صنع هللا النيساني46533
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدالوهاب نظير ابراهيم عبد هللا البياتي46534
15الطوزابتدائيةحرفي  أنثىهيفاء موسى محمد حسن البياتي46535
6الدجيلكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىتولين خالد ابراهيم محمد كركوكلي46536
20الدوركلية العلوم علوم عامةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند طارق فرحان فاظل الدوري46538
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرخيرهللا عطا حسين صايح اعذيه46539
15تكريتاعداديةكاتب  ذكراحمد ضياء سعيد مصطفى عالوي46540
6ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىفرقان سعد حسين جياد الحمداني46541
8سامراءاعداديةكاتب  ذكربراء حبيب عبد هللا احمد العباسي46543
5سامراءكلية العلوم التطبيقيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الرحمن خالد نصيف جاسم العباسي46544
5سامراءابتدائيةحرفي  أنثىايمان فاضل عباس عبدالرحيم المليسي46545
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7سامراءاعداديةكاتب  ذكرالبشير حبيب عبد هللا احمد العباسي46549
15الدوركلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرحمزه احمد صالح احمد العباسي46550
30التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرياسر محمد علي محمود46552
12بيجياعداديةكاتب  ذكرصفاء محمد رشيد جاسم الدليمي46553
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكررسول نجم عبدهللا صالح البو عجيل46554
24يثربكلية األمام الجامعة/بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحاتم كريم حسن علي التميمي46555
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعمر نافع علي حسن /46556
10تكريتابتدائيةحرفي  ذكروسام ناظم داود طالب /46559
17العلمكلية التربة للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم خضر محمد حسين الجبوري46560
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد ضاري رمضان عبدهللا العزاوي46561
17ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى قيس سامي ياسين الحديثي46564
25العلمكلية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمبادى عبدالوهاب احمد عبد .46567
5االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكركاطع مهدي محمد عباس المكدمي46568
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرنصيف قاسم محمود نصيف العباسي46571
2الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد احمد مصطفى حسين الحيالي46572
35بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء باسم هادي حسن الجميلي46573
25الطوزاعداديةكاتب  ذكربيمان نجاة امين عبدهللا الداودي46574
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند قاسم محمود نصيف العباسي46575
22الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىرشا صفاء عبدالكريم مصطفى الجبوري46576
21الدورالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرحمزه اياد دهش حميد الدوري46578
25بيجي كلية الزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىنور ابراهيم عجيل علي الجبوري46580
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعواد صكبان عواد ابراهيم *46583
1بيجيابتدائيةحرفي  ذكرميسر احمد خليف عبدهللا القيسي46584
27تكريتكلية بونا محاسبةماجستيرمحاسب  ذكريوسف حميد نايف حميد حميد46586
10الطوزالتربية طوزخورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء احمد زيدان خليل البياتي46587
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعبدالحي طعمه نصيف عران المراسمة46588
7الدجيلكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرانس محمد هاني داود الشلدوغ46590
15سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عبدالخالق حسن حمود السامرائي46593
19الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور محمد علي سلمان العنزي46595
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد بدران حمودي مصطفى البياتي46596
25ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحارث عبدهللا صالح مصطفى الجبوري46597
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25الطوزكلية التربية للبناترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنظيرة حسين اسماعيل محمود البياتي46599
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصايل جويد محمد رحيم الجميلي46601
20الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى صالح جاسم حمد الجبوري46602
10التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرطه صفاء طه احمد الدوري46607
18االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمعتز عبد زيدان خلف اطعيمه46608
25الشرقاطكلية االدابإنكليزيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكراحمد علي حسن محمد الجميلي46609
16قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حمزة عباس صداح البياتي46610
11تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف الدين عمار فاروق صالح المطلوب46611
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمنال عبدهللا مصلح عجاج العزاوي46613
0تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىشهد حاتم وطبان مذود الطائي46614
35الطوزعربيدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمه عدنان عباس حسن الطوزالوي46615
30الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىضمياء فرحان فاضل سعود العزاوي46616
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب جاسم حسن علي الخفاجي46617
17الضلوعيةكليه االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنى علي عزيز دويح العزازي46618
15بيجياعداديةكاتب  ذكرمعن سامر احمد حماد الطائي46619
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنادية محي الدين جمعة زيدان السامرائي46620
5تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى بهاء عبدهللا داوود الصميدعي46623
26تكريتكلية اصول الدين الجامعهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب شكر محمود صالح العجيلي46624
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمد احمد زين العابدين عبدهللا البياتي46625
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسن چنعان محمود حيدر خارمانلو46626
5سامراءالتربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغيث زاحم محمود صالح /46627
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرزيد عبد خلف علي الجبوري46629
15الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرراضي نزال محمد حسين الجبوري46630
4العلمثالث متوسطحارس اول  ذكرهشام حازم خليل عبد الجبوري46633
22الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرهيمن غفور احمد سمين خضر46634
17الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرجهاد حميد علي احمد المفرجي46635
15الدوركلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حميد طعمة رشوان طرمشاوي46636
13العلماعداديةكاتب  أنثىعبير رافع ظاهر محمد الجبوري46637
11يثربادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى فالح حسن صالح القره غلي46638
4العلمثالث متوسطحرفي اول  ذكرقيس حازم خليل عبد الجبوري46641
10يثربالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسميه صالح عبدهللا خضير المزروعي46642
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11التعليم المهنيالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء يوسف علوان محمد السامرائي46644
20االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد عبود عواد اجويريد اطعيمه46645
20سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا مهدي محمد عماره السامرائي46647
25الدورعربيدبلوممعلم خامس  أنثىانتصار بدران حميد خلف الكنعاني46648
15الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىسناء عزاوي ذياب عالوي الجميلي46649
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محمود عجيل علي الجبوري46650
6الدجيلالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتهجد علي ذياب حميد الخزرجي46651
6االسحاقي0عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر وفيق صالح محمد المجمعي46652
10بيجيكليه التربيه للعلون االنسانيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمزاحم نزهان دويح علي الجبوري46654
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعادل ارحيم مشرف حمود /46655
18االسحاقيكلية االمام االعظمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى صالح علي حسين طرفه46656
27تكريتكلية اصول الدين الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حازم لطيف محمد الورد46657
15االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمهند احمد محجوب سلوم المجمعي46658
18سامراءاعداديةكاتب  ذكربكر زياد طارق ياسين النيساني46659
15ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد سعد دحام حامد التكريتي46660
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى جاسم محمد جاسم العشعوشي46661
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر احمد مجبل عبدالرزاق الجبوري46662
10سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد رائد صالح علوان الويسي46665
11الطوزكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل ولي محمد علي البياتي46666
15قرى آمرلياخرىاعداديةكاتب  أنثىسندس سعدي مصطفى خليل البياتي46667
39الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان رفعت عبدهللا كاظم المشايخي46669
3االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرانور عماد جاسم محمد الكرني46670
5تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى حازم لطيف محمد الورد46671
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد وديع جالل كامل الشيشاوي46675
2تكريتابتدائيةحرفي  أنثىساهره وطبان مذود حمد الطائي46676
21تكريتكلية التربية للبناتتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىمروه جميل كمال ارحيم الدوري46677
26االسحاقيكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىمروه صالح علي حسين طرفه46683
20بلداعداديةكاتب  أنثىشروق حبيب ظاهر غضيب العزاوي46684
18الدورعلوم حاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرفهد عبدالطيف ياسين جاسم الدوري46685
13سامراءكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد مهدي صالح الحسيني46686
5الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرمروان عبد الرحمن مهدي احمد البوعلي46689
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10بيجيابتدائيةحرفي  ذكربشار سهيل عطية خلف الجبوري46690
29قرى آمرليكلية التربية للبناتكيمياءماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىياسمين مطشر خضر عباس البياتي46691
6سامراءكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشائر عماد علي خلف السامرائي46692
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكربكر جعفر علي جعفر الخفاجي46693
12تكريتابتدائيةحرفي  أنثىاسراء وطبان مذود حمد الطائي46695
30االسحاقيكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب عداي هادي صالح طرفه46698
15االسحاقيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد لؤي محمود عزيز الدراجي46699
30الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرجمال حسون علي مطر الجبوري46700
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمد عبد الرحمن مهدي احمد البوعلي46701
15سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالوهاب صالح صبار حسن الدراجي46703
15بلدثالث متوسطحرفي اول  أنثىاسراء علي حسين مهاوش الحرباوي46704
33الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىهبة سعد جواد كاظم الزبيدي46706
30سامراءاجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنين عبدالرزاق خليل ابراهيم الدوري46707
25بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرجعفر فاضل خضير محمد الحمداني46712
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد جمعه علي هزاع الطائي46714
15الطوزاعداديةكاتب  ذكرفهد عبدالكريم داود سليم البياتي46715
17الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي حسن محمد حسين الدجيلي46716
14االسحاقياعداديةكاتب  ذكرهاني شاكر محمود عزيز عطيش46717
30العلمكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه عيسى رشيد عزاوي الجبوري46718
10الضلوعيةاصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام فليح حسن رشيد الجواري46721
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد جاسم محمد احمد المعماري46722
16العلمكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى احمد محيميد عنكود العبيدي46723
18الطوزاعداديةكاتب  ذكربرهان احمد شكور حميد البياتي46725
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرمقداد قادر حسن محمد البياتي46726
20ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمروان زياد صالح محمود الحديثي46727
10بلدكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبا فايق جواد خلف المزروعي46728
21بيجيكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىسلمى زهير عبدهللا صالح الجواري46730
9العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمواهب عبدالوهاب احمد عبد .46731
30تكريتالكلية التقنية كركوكهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعمر يوسف خلف حميد الجبوري46733
21التعليم المهنياالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى صاحب رشيد برجد البياتي46734
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرباسم خليفه طه خضر الجميلي46735
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30سامراءاعداديةكاتب  ذكروائل نصيف جاسم محمد الفنر46736
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا كاظم محسن علي الخفاجي46737
31سامراءكلية االمام ماالعظمإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىريمة حميد طعمة حبيب السامرائي46738
35تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهبة نبيل جادهللا مصطفى الجبوري46739
25سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوسن نايف شطب محمد االسودي46740
40تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسميه قيس عبدهللا محمد الجبوري46741
17سامراءاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن غانم فليح حسن البازي46742
3الدجيلثالث متوسطحرفي اول  أنثىزينب مظفر حمزه حمدي الدجيلي46743
25سامراءكلية علوم قرانإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد السالم مهدي صالح عويد العباسي46744
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرارشد محي هالل مزعل الفراجي46746
4سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىاسراء مائد عباس علي الصفو46748
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسراب قاسم طعمة محمد صالح الزبيدي46750
19الدور كلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان توفيق خضر محمود الدوري46751
7تكريتكلية األدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد غضبان محمد يوسف البياتي46752
21الشرقاطادابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء عبدالعزيز سالم علي الجميلي46755
15قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتو فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حيدر جواد موسى البياتي46756
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىساره مائد عباس علي -46757
14الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىتحرير جاسم محمد عود الجبوري46758
20العلمكهرباءدبلومكاتب  ذكرفاروق علي حسن صالح الجبوري46759
8العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىماري محمد حسن عبد الجبوري46760
30سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء احمد علوان مهود البدري46761
25سامراءكلية التربية تاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي هاشم محمد زيدان /46763
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمحمود ياسين سليمان عبد هللا الدليمي46764
25تكريتكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين شهاب احمد وهيب الفالحي46765
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالمنعم سالم علي جويد الجميلي46769
36سامراءكلية االمام االعظمإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالستار يعقوب يوسف علي ال مليس46770
10تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأيه جاسم حميد منفي الحمداني46772
6الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء سمير واشي بدر الساعدي46773
22تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرند مهند ماهر جاسم التكريتي46775
14الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرفرهاد قاسم كريم كياني الداودي46776
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيماء عراك احمد علي الجميلي46777
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30العلمكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرثروت عيسى رشيد عزاوي الجبوري46778
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجنان عبدالحكيم حميد علك السعيدي46780
14بيجيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايثار عواد مرموص دايح الجنابي46781
25ديوان المديريةادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعمر ماثل عارف عبد الرزاق التكريتي46782
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح حمد اسعد طه الجبوري46783
21قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرعدنان سمين فارس درويش البياتي46784
25العلمعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد علي محيميد خطاب الجبوري46785
15قرى آمرليكلية التربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى محمد قادر رضا البياتي46786
15الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين محمد حميد مطلك46787
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكراركان آمر سلوم علي الحشماوي46788
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحمد خالد زكري محمد النعيمي46789
21سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد خلف صايل الطيف البومهيدي46792
30تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرهمام عواد حميد علي التكريتي46793
15العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوضحه محمد احمد احمد الجبوري46795
12بلدتربية بناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عادل عبد علي مرهون العبيدي46797
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسعد مؤيد علي جسام الدراجي46798
20بلدمالية ومصرفيةدبلومكاتب  أنثىاسراء عباس فاضل عبد هللا الموالي46799
25يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىزينب حسن محمد حسين التميمي46801
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىقيسبه جواد زيدان خلف العبيدي46803
23تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوهج عالء طه احمد الدوري46805
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىخديجه صديق عبد مخيلف الجنابي46807
16بيجيكلية اصول الدين الجامعةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريما فاضل محمد عبدهللا الرستم46808
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد حمود دهدي صالح الحمره46809
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرلؤي صديق عبد مخيلف الجنابي46810
25تكريتكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ذياب محمد عامر العجيلي46811
40الدجيلالتربية االساسية اجتماعياتماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىهند كفاح مهدي ابراهيم الخزرجي46813
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعالء محمد سلمان احمد الجبوري46814
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرعمر عبداللطيف محي قدوري الدوري46815
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد احمد محل مهبش العبيدي46816
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىتريفه حسين عزيز صالح -46818
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جاسم محمد طياوي الجبوري46819
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30بلدكلية التربية االساسية إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين احمد طالب عمران الحسيني46820
9قرى آمرليحاسوبدبلومكاتب  أنثىدنيا جاسم محمد بيات البياتي46822
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحسنه خالد عبد مخيلف الجنابي46824
22الدور كلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربركان عباس محمود عباس السامرائي46825
13قرى آمرليالهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراحمد عبدهللا محمد حسين البياتي46826
29تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل حميد علي محمود الطائي46829
14الدوراالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصقر ضامن شهاب احمد مال خليل46831
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر فواز عكاب صايل الصايل46833
25الدجيلالتربية للبنات كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء باسم طعمة محمد صالح الزبيدي46834
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىسنه قاسم راضي عباس الدوري46835
35سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمها عبدالرحيم احمد صالح -46837
23ديوان المديريةكلية العلوم للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاسراء سمير عبدهللا محمود النعيمي46839
11ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعماد يوسف عبدهللا سعود الجبوري46841
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى فواز عكاب صايل الصايل46842
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنور صباح تركي عبد الدليمي46843
25الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء علي حسين علوان الزبيدي46844
20الدجيلالعلوم حاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار طالب كاظم جاسم المكدمي46845
25بيجياعداديةكاتب  ذكروعد اسماعيل ابراهيم محمد الجبوري46846
18سامراءاالدارة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعثمان اسماعيل محمود علوان السامرائي46847
15الشرقاطكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نجم منديل عبدهللا اللهيبي46848
30الدجيلاعداديةكاتب  أنثىنور هللا فيصل راضي فهد التميمي46849
15بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعدي خيرو حسن صالح الجبوري46856
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي حسن علي صالح القيسي46857
14تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلينا صباح هاشم غني الصميدعي46859
15قرى آمرليالتربية طوزخورماتوعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهباء صباح سفر خلف البياتي46860
28سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىروعة جاسم ابراهيم احمد السامرائي46861
30الشرقاطعلوم اسالميهإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عبدالرزاق مجبل عبدالرزاق الجبوري46862
30الدجيلكلية التربية العلوم االنسانية عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعال سعد علي كاظم الزبيدي46863
30سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبدالناصر خليل ابراهيم العباسي46864
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنجم عبدهللا محمد عبدهللا اللهيبي46865
10تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىحنين ليث دحام حامد التكريتي46866
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20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمراد احمد شكور حميد البياتي46867
6الدجيلاالدارة  وقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىسؤدد فيصل راضي فهد التميمي46868
18الدوركلية االداب إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء سعد هادي ابراهيم الجبوري46869
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىخوله رحيم احمد جمعة البياتي46870
20سامراءالتربيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىابتهاج عبدالغني عبدالكريم حسين البودراج46871
15الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىميس ياسين محمود حياوي الدوري46872
15قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  أنثىهيام زين العابدين امين علي البياتي46874
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرايهاب علي جاسم شوك البياتي46875
21التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكراسعد ضياء صابر توفيق الدوري46878
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرنزار عويد شرقي خلف اللهيبي46880
20بيجياعداديةكاتب  ذكرطيب عبدهللا طيب عليوي الجبوري46882
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرطه عبدهللا ياسين احمد البياتي46883
25سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىيقين نجم عبدهللا محمد البدري46884
10بيجيالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان احمد سميط صالح القيسي46886
3تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكربكر رياض جابر مرعي العزاوي46891
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد السالم خليل اسماعيل التكريتي46894
0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىنور فارس حضري رداد الصايح46896
25تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفرح سليم ابراهيم علي المولى46897
24يثربكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبدالعزيز عبدالوهاب حسن الحشماوي46899
14بلدالتربية للعلوم الصرفه كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجمال فارس محسن جاسم الرفيعي46902
13بيجيابتدائيةحرفي  أنثىمها حسين عيسى ضامن .46903
1سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الرحمن محيسن علي سيع العباسي46904
18الضلوعيةكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد متعب محمد الفراجي46905
10الطوزالكلية التقنية - كركوكاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراوزجان محمد جواد تقي رضا البياتي46907
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرادريس جهاد وهاب معروف الداودي46910
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرعباس محمد سليمان فرج اطعيمه46911
35الدجيلكلية التربية الحصاحيصاتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرسالم شنيت علي صالح الخزرجي46912
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىصابرين فرحان صالح مصلح الجميلي46913
13بلدالتربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب راغب حسن علي البياتي46915
29بلدكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود صعب جسام محمد االحبابي46916
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين علي حمزة فياد البياتي46917
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24ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكررامي وليد سامي ياسين التكريتي46919
21يثربالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد يوسف مسلم حسين التميمي46920
11الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىوالء احمد شحاذه جاسم ال محمد46921
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحسن ماثل عارف عبد الرزاق التكريتي46922
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرمحمد علي هالل خلف الطائي46924
15سامراءالتربيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد برهان حسين محيميد الدراجي46925
15قرى آمرليكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد جمال يوسف علي البياتي46928
22الدجيلاعداديةكاتب  ذكررسول روكان محجوب مطلق الخزرجي46929
16الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر كامل عبدهللا رشيد الخزرجي46930
17الطوزاعداديةكاتب  ذكرعبداالله صباح نقي حسين /46931
0تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكريونس سامي طلب حسين العجيلي46932
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعكاب احمد علي خلف المجمعي46933
20الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىسحر فارس مهدي عباس النعيمي46935
5يثرباالدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرلؤي حامد عباس جميل الخزرجي46939
0ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسوسن ضباب صحو هجار العبيدي46941
13االسحاقياعداديةكاتب  أنثىايات عيود محمود كاظم المجمعي46942
18بلداعداديةكاتب  ذكرسهيل نجم عبود حميد القيسي46944
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعطيه يونس عطيه عكله الجبوري46945
13تكريتالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنهل عبد فياض علي العجيلي46946
25الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرغازي عمران مصطفى زين العابدين جايرلي46948
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرماهر احمد الطيف سعيد العجيلي46949
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرهشام احمد مخلف دواس القيسي46950
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىايالف محمد علي توفيق .46951
40الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرباسم نوفان صيهود كمون الفراجي46953
40الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريمه عدنان عباس محمد البياتي46954
15الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان شمخي جبر علوان الكعبي46955
10تكريتالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء عبد فياض علي العجيلي46956
25بلداعداديةكاتب  ذكرلؤي رحيم محمد حسين العبيدي46957
20الدورلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىطروب ابراهيم لطيف رحيم الدوري46958
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانية محمد نصيف دغيش الفراجي46960
16ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىنور نافع رحيم طه الناصري46961
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15سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنسيم سعيد محمد عياش الدراجي46963
15بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرريان غزال كردي صياح الملحمي46964
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرياسن طه رشيد مجيد البياتي46966
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىبراء محمد الطيف سعيد العجيلي46967
6ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسراء علي حسين محمد الفراجي46968
24الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمحجوب روكان محجوب مطلق الخزرجي46969
20الدجيلكلية التربية العلوم االنسانية فنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن باسم صالح حسن الزبيدي46971
18يثربالعلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمثال مطلك نواف محمد المزروعي46972
30ديوان المديريةالزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرنزار خلف عزال عبار الخسرجي46973
18ديوان المديريةاالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرسمير عادل رشيد مهدي العزاوي46974
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكربرزان عبدهللا حسن محمود العيساوي46975
19سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سحاب ابراهيم عباس السامرائي46977
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد مهدي صالح عطيه المرسومي46978
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكريعرب غازي قادر فتحي46979
7ديوان المديريةكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي ساجد فاضل عباس البلداوي46981
13تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخمائل عيسى بطوش عراك الجبوري46983
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمد عباس عواد المجمعي46985
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرنبيل ابراهيم حسين علي العكيدي46986
35بلداعداديةكاتب  ذكرعلي ابراهيم حسون علي العويسي46987
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي سعيد ابراهيم نجم اللهيبي46988
30الدجيلالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن هاشم حميد مجيد المشايخي46989
20تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاروه جابر توفيق عبدالحميد االوسي46990
15الشرقاطالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى احمد جاسم صالح الجبوري46991
20الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىمروه غازي جاسم خليل البياتي46992
7االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاسراء سعود كلش حنتوش اطعيمه46993
35سامراءكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله عبدهللا محمود سالم الفتوح46994
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىاالء محمد عبدهللا خضر البياتي46995
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكرماهر نزار محمود هزاع الخزرجي46997
15الدجيلالتربية االساسيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فليح شامي عاشور الخزرجي47000
11تكريتكلية القانون /قسم العالقات الدوليه الدبلماسيهقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى راجي رمضان ابراهيم الدليمي47001
25الشرقاطاعداديةكاتب  أنثىصفا عامر طالب فياض العبيدي47002
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25الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسيف هللا علي جاسم نعمان العنزي47004
5ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكريوسف ساري يونس هزاع الكراعي47006
9الطوزاعداديةكاتب  ذكرارام عبدالقادر محمد احمد -47007
26الطوزكلية التربية حنتوب لغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرسفيان حاتم هزاع حمدي البياتي47009
10قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرنوفل فالح حسن عباس البياتي47010
11بيجياعداديةكاتب  ذكرالبراء سالم دحام مطلك الحسيني47012
10بلدكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران باسم عبد الحسين جواد الموالي47013
5الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى دهام خلف احمد المفرجي47014
20الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكروسام فاضل محمود دهش العبيدي47016
23الدجيلكلية الهندسة هندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىانغام علي محمد نصيف الخزرجي47020
30الطوزكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء محمود نجم عبدهللا البياتي47021
19سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عباس حسين حمد البازي47022
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى عامر خلف ذياب القيسي47025
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر جابر حميد سلمان الجنابي47026
21تكريتاعداديةكاتب  أنثىنبأ طالل علي طه التكريتي47027
0االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرخضر محمد حسين علي المشايخي47028
25الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايهاب محمدود ابراهيم عبد المشايخي47029
14الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مشعل اعبيش اعبيد الجميلي47032
26الدجيلالعلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهره حسين عبد االمير الطيف السالمي47033
17الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأركان صباح جاسم نعيم المجمعي47034
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرطه ياسين علي برتو اللهيبي47036
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعارف اسماعيل عزيز عكاب *47037
12سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد زاحم ياسين حبيب الحبيب47039
21االسحاقياالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار مشعل حسن طعمه العويسي47040
35بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمنى عزيز كاظم ناصر الربيعي47042
10تكريتكلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروديع رمضان حسين احمد الصميدعي47044
27الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة علي حسون هدوه الدجيلي47045
17الدجيلعلوم اسالمية عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد سعد سوعان ابراهيم الخزرجي47046
20سامراءكلية االدارة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمود احمد ياسين نجم العباسي47047
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرريان سعيد حميد محمود الجواري47048
24الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن علي حسين المجمعي47049



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرخلدون برهان عبد احمد الحيالي47050
4ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا علي محمود جاجان القيسي47052
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرليث حميد خلف حويجة .47054
30الضلوعيةالعلوم االسالميهإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرعلي الطيف حمد صالح الجبوري47055
27الدجيلالتربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم محمد ذياب عبد المكدمي47057
11االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكروسام نوري رشيد حسن طرفه47058
22بيجياعداديةكاتب  ذكرزيد عزيز حاضر حالوب الشمري47059
32قرى آمرليكلية التربية الرياضية - للبناترياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرسنان اكرم علي عسكر البياتي47060
13الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايالف حسين علي عباس المرسومي47061
6بلدمحاسبةدبلومكاتب  أنثىشيماء شيبان كاظم جواد الفراجي47062
11الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسيف محمد هادي عبدالرحمان *47063
30الضلوعيةكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىموج غانم مهدي غثيث التكريتي47064
20الدوركلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عقيل طالع جابر النعيمي47065
30قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفائزه عسكر احمد زيدان البياتي47067
20الدجيلكليه التربيهتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان رياض عبود محمود المكدمي47068
19الدجيلالتربية االساسيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبود عبدهللا جميل المشهداني47069
5تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرجليل سالم اعبيد حسن الناصري47070
5الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىاميرا عزيز مسلط فهد الجبوري47072
13بيجيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان حمد ندا منوخ العبيدي47074
20الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا مظهر نصيف رحيم العبيدي47075
24سامراءاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد حسن صالح حسين /47076
10الشرقاطاالدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح مهدي صالح مصطفى االرحيل47077
15يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرواء سعد حسين علي االحبابي47080
21الدجيلمدينة العلم الجامعة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات كوان خزعل هادي االسودي47082
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل رمضان حسين احمد الصميدعي47083
18االسحاقياعداديةكاتب  أنثىشهد وسمي سردي محاسن مجمعي47086
23الطوزاعداديةكاتب  ذكرمجاهد جوامير مدري حسن47087
17الدجيلالتربية االساسية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف علي فرحان رحمان الخزرجي47088
15تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عمر عباس سرحان العقيلي47089
20الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرقيه عباس لطيف جاسم االسودي47090
25الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حمد جاسم محمد الخزرجي47093



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

23الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين صباح نايف زيدان الخزرجي47094
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراركان مجيد حسن حمد حسين الجبوري47095
10الضلوعيةكلية االمام االعظم (رحمه هللا) الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالقادر شاكر شالل حمد الجبوري47096
30ديوان المديريةكلية بغداد للعلوم االقتصاديه الجامعةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره وليد عبد حسين الجميلي47098
12الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوالء خضير عباس عبدالعظيم التميمي47099
5تكريتثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي شنيار مظهور حبيب الجبوري47100
13الطوزكلية الهندسةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكربدر جبار قادر عمر الداودي47101
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىانتصار رمضان صالح يوسف الحديثي47102
28الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروسام محمود ابراهيم احمد الحمداني47103
16االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي سالم علي حمادي المجمعي47104
25الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوداد نايف علي حمود الخزرجي47105
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينة حكمت مجيد محمد العنزي47106
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكريوسف خضير سلمان محمد السامرائي47107
11يثربتربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام عامر بدر عزيز الحزرجي47108
22الطوزكلية العلوم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفد علي رفيق حسين البياتي47109
17الدجيلالتربية االساسية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى جاسم محمد علوان الخزرجي47110
16الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورس درب سلطان الحج الخزرجي47111
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي فرج احمد محسن الجبوري47112
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرسوران عبد الوهاب غائب محمد الداودي47114
12الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عادل حمود حسون العكيلي47115
6الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي صالح عزالدين احمد -47116
30قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعاتكة عزيز علي جمعة *47117
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكراياد خلف راشد عطيه الزوبعي47118
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكربالل احمد ابراهيم مهدي القيسي47119
21التعليم المهنيكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىهبه محمد طه ياسين السامرائي47120
10يثربكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود ثاير جاسم حسين العزاوي47122
35تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىصفا معن طايس سلمان الخشماني47123
4سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكرياس ارميض مجبل صالح البوهادي47124
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىتاضي عالوي حنفيش حمادي اللهيبي47127
10تكريتكلية العلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىماب ايمن عوني سليم الدوري47128
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محمد طه جاسم البدري47131
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15الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسندس محمود احمد محمد البياتي47132
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسيروان عزيز امين فتاح -47134
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرماهر جاسم محمد عبدهللا -47135
25الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكروليد جمعه علي ترك الباتي47136
19ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغزوان فيصل كنوش عبود المجمعي47137
30الدوركلية التربية للعلوم االنسانية علم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان حكمت كريم صالح الدوري47138
25الشرقاطادارة واقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرفريق محمود سعيد مطلك الجبوري47139
25التعليم المهنيكلية االمام الجامعهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ناجي عبد الكاظم حسن الخزعلي47140
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرهاني محمد خاير حمد الجبوري47142
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمقدم زبن بديوي حسين الدليمي47144
6ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمنذر مهدي صالح مخلف الدليمي47145
13الدجيلكليه االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم عليوي حسين الخزرجي47146
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد مجيد حسن حمد حسين الجبوري47147
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكروسام جاسم زناد جاسم الجبوري47148
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر علي جاسم حبيب47150
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكرابراهيم حميد اسماعيل نومان الخزرجي47151
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعباس مصطفى فاضل عباس البياتي47152
24الدجيلاعداديةكاتب  ذكرحامد طالل سالم مانع المكدمي47153
17الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزه احمد جاسم عليوي خزرجي47154
23الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا صكبان رشيد عباس النعيمي47157
10الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمروان حسن طلب محمد اللهيبي47158
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىشيرين ذياب نجم عبدهللا الطائي47159
25الطوزكلية التربية البدنية و علوم الرياضية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه انور محمد حسن /47160
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمود رجب محمود ابراهيم الشمري47161
10الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان هادي حسين جاسم .47162
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجميل عبدهللا علي ناصر البياتي47163
33العلماعداديةكاتب  أنثىماريا احمد خلف حسين العزاوي47164
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعباس عريان عباس موسى47165
24الدوركلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىريام امين صالح لفته السامرائي47166
28الدجيلاعداديةكاتب  أنثىزينب رزاق صغير نايف المكدمي47167
17ديوان المديريةالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسجى باسم عبد الرحمن حكمت القيسي47168
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20العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى عبدالسالم محمد عباس الجبوري47169
13الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآوات حسيب مجيد قادر كيل47170
19بيجياعداديةكاتب  أنثىايمان طلب ركاض ضامن الجبوري47171
25العلمكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىارجوان طارق حسن علي العزاوي47172
25التعليم المهنيالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىغاده سعيد محمد خضير -47173
15ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىصفا فيصل غثوان مصلح العزاوي47174
15الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىسعديه محمد نايف شبيب الجبوري47176
10الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حميد ضباب سرحان العبيدي47177
14بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرحسام ستار ذياب احمد الجنابي47179
28يثربكلية علوم الحاسوب والرياضياتإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمر ابراهيم محمد حمود المزروعي47180
17الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرندوان قحطان سكران لطيف الخزرجي47181
19الدجيلكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرثامر نضال سبع مهوس المكدمي47182
20الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرطه فرج حماد خطاب الجبوري47183
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكررياض علي محمد هرموش طعيمه47184
20الدجيلكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخلود طالل حسين سعيد المكدمي47187
15الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىعبير هادي مهدي صالح .47189
14يثرباالمام جعفر الصادق إنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردارم سعد عبدالعزيز محمود التميمي47190
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبد الصمد طه عواد بري البوهادي47191
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى عبداللطيف محمود احمد الدوري47192
15الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرقيس كريم خزعل طعمة الجميلي47193
16الطوزاعداديةكاتب  أنثىكونل علي عبدالعزيز احمد .47194
29الطوزكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه عصام صالح حسين البياتي47195
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر عبداللطيف عبدالوهاب علي الدراجي47196
20التعليم المهنيكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىرواء عبد بشير سعيد العزواي47197
14الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرطه رحيم ذياب حسن البياتي47198
30بيجيكلية تربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين صايب جاسم محمد الحديثي47199
8بلدكلية التربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهندرين خضير حسين احمد العزاوي47200
20العلمكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس صالح حسين عبدهللا الجبوري47201
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محمد بشير شندح *47202
20الدجيلاعداديةكاتب  ذكررافد عداي محمود عباس المكدمي47203
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمد احمد محمد الدراجي47205
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24بلدتربيه بنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى عماد توفيق مجيد الربيعي47206
19الضلوعيةكليه العلوم االسالميهإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود علي نصيف جاسم الفراجي47207
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمدين قيس سامي ياسين الحماني47210
25ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرياسين عويد سميط عبدهللا الجبوري47211
15الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىايثار عطا هللا رشيد عناك الجواري47212
21تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران خليل ابراهيم مجدل الدليمي47213
10قرى آمرليكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مهدي رشيد حسين البياتي47214
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكررسول حمزة محمد صالح الخفاجي47216
12سامراءاعداديةكاتب  أنثىهاله ناظم مجود فليح السامرائي47217
20الطوزرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب خليل تراب علي البياتي47218
11تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صدي محمود خليل الحبوس47219
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمروان علي مطلك فليح العجيلي47220
24الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل حسن محمد حسين الدجيلي47221
15الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىاسماء اسعد محمود موسى البياتي47222
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاسيل حسن معروف ذاكر الحديثي47223
6الضلوعيةالعلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي خلف احمد داود المفرجي47224
20االسحاقيكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار شهاب احمد عزيز عطيش47225
16الدجيلكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىالهام غني حماد فرج الخزرجي47226
26سامراءكلية التربية عربيماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىبان عامر جميل محمد مطيبخ47229
15التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثمينة حسن علوان فدعم الجوراني47231
11الضلوعيةالتربيهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم محمود نصيف جاسم الفراجي47232
5سامراءابتدائيةحرفي  ذكرياسين حامد جاسم محمود البو مهدي47233
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىبوكان علي رضا محمد -47235
25الدجيلكلية العلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروة محمد مهدي محمد الشمري47236
22الطوزكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص عبدهللا علي ابراهيم البياتي47237
10يثربالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمطلك عبيد مطلك سعيد المزروعي47238
17الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكروليد خالد احمد محمد الجبوري47239
15سامراءكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرباب غالب علي جواد البدران47241
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرصالح محمد عويد عليص الصبيحي47242
15االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرزياد خالد نصيف جاسم المطيري47243
28العلمكلية االدابعربيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرعمار محمد صالح عنبر الجبوري47244
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14يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماهر شدهان عبد الرزاق احمد الربيعي47245
6العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرنصيف جاسم فرج صالح العزاوي47246
25تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد هاشم غانم شاكر السامرائي47249
16بيجيكلية االداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخليل ابراهيم صالح شبل القيسي47252
16االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى ساجد عبد يوسف اغضيب47253
29الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب رشيد عطا هللا علي الجميلي47254
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىهاجر ابراهيم فاضل مهدي الدوري47255
25الدجيلاعداديةكاتب  ذكراحمد هاشم عبود علوان الخزرجي47256
30سامراءكلية االدراة و االقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسجى حامد حسن بخيت العباسي47257
35الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىفاطمة اسماعيل خليل عباس المشايخي47258
6الدجيلاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين خالص تايه الخزرجي47259
32سامراءكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة اخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء اسماعيل عبد حايف الفراجي47260
35الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنين عبدالقادر محمود احمد .47261
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايناس ضياء جبار سايب الخفاجي47263
19الدوركلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر صندل خلف ياسين الدوري47264
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرارشد عيسى خلف خاطر المجمعي47267
12سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكربراق محمد رشيد احمد شيخلي47268
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى ثامر عطا عباس العباسي47270
3بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد ابراهيم احمد طه الراوي47272
30الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن خيرهللا حسن سلمان البياتي47273
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىسناء عذاب فرهان سعيد -47275
27سامراءكليةالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عدنان عبدالرحيم محمد الصالح47276
23الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور حسين غناوي علي االسودي47277
20االسحاقيالتربية االساسية/الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريونس حاتم عباس محسن شايع47278
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىدعاء فريد عمر عبدهللا الحزبه47281
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىديريڤان قاسم عبدهللا رشيد -47284
7ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرميثم نافع خضير جراد العزاوي47286
25سامراءكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة وليد خالد جليل السامرائي47287
16الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  أنثىفاتن نواف حسن عوفي الشمري47288
4سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسفانه يوسف الطيف محمود العباسي47290
10االسحاقيكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعائشه محمد حسين محمد المشايخي47292
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15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرحكيم اكريم صالح دليمي العبيدي47293
13الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب ظافر عبد االمير كاظم السالمي47294
13تكريتاالدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظر منذر نعمان حنتاش التكريتي47295
20تكريتكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسين علي ولي العبيدي47296
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى نزار نجم عبدهللا االلوسي47297
14الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  أنثىبناز احمد عمر عبدهللا الداودي47298
7التعليم المهنيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام علي عبدهللا محمد الجبوري47299
38سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنصار مانع فاضل جمعة البوبدري47300
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجوده جبار بدوي محمد الجنابي47301
17سامراءكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء احمد ابراهيم حسن السامرائي47303
5بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد محمد صطام حسن العبيدي47304
15سامراءكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد طارق حمدي محمود البازي47305
25ديوان المديريةكلية الزراعة / قسم علوم االغذيةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىموج حميد قدوري محمد الدوري47306
15تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب ثائر جاسم عبد ابوالعيش47307
30سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان خضير محمد صالح العباسي47308
34تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريمي مروان صالح جاسم التكريتي47311
5الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىقصوده خلف محمد كاظم -47312
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد غانم مخلف خلف الدليمي47313
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىعال غالب يحيى هنو الكراعي47315
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها باسل عبدالوهاب محمد ال ياسين47316
10ديوان المديريةكلية االداب / قسم علم االجتماعاخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىنبأ خليل ابراهيم حسين القره غولي47317
21تكريتاالدابإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر خضير ارحيم ابراهيم الناصري47318
10سامراءكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر باسل عبدالوهاب محمد ال ياسين47319
25الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم جسام محمد جاسم الحبابي47323
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرفائق عزيز حميد سليمان البياتي47324
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمهند خضر محمد اسماعيل البياتي47328
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكريسر ناظم ازبار حسن الجبوري47331
22يثربالعلوم السياسيةاخرىماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرعمر سعد مطلك حميد المزروعي47334
20بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىافراح صفاء عبد المطلب اسد الوردي47337
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد خورشيد حسن اسماعيل47338
28الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعببر مظهر مدب حسين الخزرجي47342
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23سامراءكلية التربية تاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرصدام فليح حسن ياسين47343
13تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حمدي مهدي حمدي النقيب47344
7تكريتعلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواء نواف عبدهللا نايف الذيابي47345
35الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىازهار حبيب ابراهيم منصور النعيمي47346
30الدراسة التركمانيةكلية اللغاتلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم كريم محمود جمعة البياتي47347
15العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهان عاصم علوان محيميد الجبوري47348
20االسحاقيكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء غازي تركي محمد اطعيمه47351
10الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عادل علي عسكر البياتي47352
15يثربقسم اصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين منصور علي كرم الحبابي47353
5يثرببدون شهادةحارس ثاني  ذكرنبراس صباح حسن خلف التميمي47354
15الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينب عامر هجول كمر الربيعي47355
10بيجيابتدائيةحرفي  ذكرناجي خلف حسن محمد الجميلي47356
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراحمد معتز احمد محمد الرملي47363
15العلماعداديةكاتب  أنثىمها عبدالوهاب احمد محمد العزاوي47364
20قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرحسن سالم محمد نقي البياتي47365
23العلماعداديةكاتب  أنثىانغام حمد خلف عويد الجبوري47367
25االسحاقيكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىابتهال علي احمد خلف اطعيمه47369
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعامر خلف حسن محمد الجميلي47370
20سامراءكلية اآلداب قسم اللغة االنكليزيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىخالدة وضاح عبد المجيد احمد السامرائي47371
25الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتظار صالح حسن علوان المساري47373
1ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرشا حمد جاسم محمد المزروعي47374
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرعمر فاضل عباس محمد الحياني47377
29سامراءاعداديةكاتب  ذكرعلي صالح حسن عبد العزاوي47379
15سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده فائق حميد سليمان العباسي47380
15تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكرقيس حسان حماد خلف العبيدي47383
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى شعالن كاظم سلطان التميمي47384
21الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند عبيد مبرد عبود الجبوري47385
11تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمر احمد نوري عبدالكريم الناصري47387
5سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد عبدالقادر حمد لفته النيساني47388
18سامراءاعداديةكاتب  ذكراياد احمد خضير مصلح البواسود47389
25سامراءاصول الدينإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان يوسف احمد حسن العباسي47390
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0تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىعليه وايل عبدهللا خلف العجيلي47392
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسن علي ضاحي احمد التميمي47393
25االسحاقيادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي حسين علي حسن شايع47394
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعلي عبدهللا غضيب عبدهللا الرملي47395
30بلدكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين مهدي صالح مخلف الرحماني47396
30الدجيلاالداب عربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة حسام عبد الرزاق ماجان العبودي47400
25تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد سامان صالح الدين محي القزاز47401
22تكريتالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحمة طارق فرج سعيد سليمان47402
30الشرقاطكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن حمد حميد اللهيبي47404
9ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعبدالرحمن محمد محمود خليل المفرجي47407
20سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل ملوك علون الطيف البازي47409
35سامراءكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى محيي علوان محمد العباسي47410
18ديوان المديريةكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  ذكرمحمد موفق عبدالكريم حسين العبيدي47411
25قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرعقيل عدنان عزيز حسن البياتي47412
13تكريتاعداديةكاتب  ذكرحسين سامان صالح الدين محي القزاز47413
32الشرقاطكلية العلوم االسالميةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالرحمن اسماعيل فتحي هندي الجبوري47415
9تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى ارطول صبحي عبد القادر الونداوي47416
20الدراسة التركمانيةمحاسبةاعداديةكاتب  ذكرعلي طالب عبدهللا درويش .47417
30بلداعداديةكاتب  ذكركهالن حامد محمد حمود المزروعي47418
8ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكربراء موفق جاسم محمد الصميدعي47420
19االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل علي حمد علي اعذيه47421
35الدجيلكلية االدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عامر عبداالمير كريم السالمي47422
13الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركريم جبر مخلف بطي الشمري47423
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىنهله جاسم محمد صالح الجبوري47425
3سامراءابتدائيةحرفي  ذكربكر عبد الكريم علوان مهود البدرب47426
15التعليم المهنيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف ابراهيم ذياب احمد الدراجي47427
15بيجيالعلوم التربوية والنفسية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىبان مزيد محجوب جبل الجنابي47428
23ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىساره جمال خليل جاسم الحديثي47429
20بيجياخرىدبلومكاتب  ذكرميسر طه علوان عبد القيسي47430
23الدراسة التركمانيةاخرىاعداديةكاتب  ذكرعماد طالب عبدهللا درويش .47434
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرفاضل سليمان صالح ابراهيم اختيارلي47436
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15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي نزار نجم عبدهللا االلوسي47437
7التعليم المهنيعلوم الحاسوب والرياضياترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه احمد يوسف محمد الدراجي47439
25تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدي صالح عبدهللا سليمان العجيلي47440
16االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء نافع مخلف علي شايع47441
20تكريتكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى محمد رمضان خضير التكريتي47442
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانتصار عبدالنبي حسين حاوي الحاوي47445
4سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرطه عالء طه ياسين الدوري47446
7سامراءكلية العلوم التطبيقية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد هللا احمد ابراهيم الدوري47447
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىاستبرق ابراهيم عبدهللا احمد المشهداني47448
25تكريتالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مزهر مانع زيدان التكريتي47450
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكربكر عبد مجيد محمود البوبدري47451
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعيد حسون علي مطر الجبوري47453
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمنال احمد محمود مطر العبيدي47454
4العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرشا خلف محيميد كاطع الجبوري47455
1ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرليث صبار مشرف عبد العيساوي47456
17تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء رزكار توفيق فرج الونداوي47458
25سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصباح عبدهللا حسن يوسف العباسي47459
10يثربكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبد هللا حمودي محمود العزاوي47461
23سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر فائز حسن عباس الشلش47463
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكروسام جالل حسون علي الجبوري47465
10بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكراسامه ناطق سفر خلف القيسي47466
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمروان موفق محمد خلف اللهيبي47467
7تكريتكليةالتربية للبنات لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهد عبد الناصر حازم حواس التكريتي47469
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىمآرب علي عطيه بكر الجبوري47470
12الطوزاخرىاعداديةكاتب  أنثىايمان غالب جاسم تقي اماملي47471
20سامراءكلية التربية / سامراء تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عبدالرحمن محمود ريحان البو مهدي47472
11بلدكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر جسام محمد جاسم /47475
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحسام جالل حسون علي الجبوري47476
19ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعمر عدنان مولود كاظم الصميدعي47478
10الطوزبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسالم مهدي خلف يوسف البياتي47479
15سامراءالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عبدالحميد حسين احمد الدراجي47480
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20العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغسق مازن حسين علي الغديري47481
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدهللا فارس طلب شالش الجبوري47483
5الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرعامر عوني صالح قدوري الدوري47484
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرمهدي سهيل نجم محمد الجبوري47485
15يثربكلية العلوم االسالمبةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء جاسم محمد علي التميمي47486
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرصالح رشيد علي جدوع العيساوي47487
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعثمان حميد حبيب محمود الدراجي47489
20بيجياعداديةكاتب  ذكرقيس رمضان زيدان خلف القيسي47490
20تكريتالتربية للعلوم الصرفةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه خزعل صالح محمود الثويني47493
40الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسها نايف علي حمود الخزرجي47494
25تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضه رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدهللا كامل خطاب /47495
25تكريت كلية االداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوديان تركي نوري فشاخ السعدون47496
9االسحاقياعداديةكاتب  أنثىبان صالح عبدالرحيم محمود الدراجي47497
21الدورالزراعة اخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمازن انيس اديب سكران الدوري47498
30تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء اسماعيل مفلح محمد العزاوي47500
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عامر شاكر يوسف السامرائي47502
15الدوركلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسؤدد زكي صالح قدوري الدوري47504
5ديوان المديريةالحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرحسين ادم حسين جاسم السامرائي47506
13الدجيلاعداديةكاتب  ذكرانمار محمد فاضل عبد الحسن الدجيلي47507
20بلدكلية التربية االساسية رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سلمان جاسم حسين التميمي47508
25تكريتالتربيه للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء اياد اسعد سلمان التكريتي47510
15سامراءكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقيه عبدالباقي مهدي مصطفى النيساني47511
11الدجيلالتربية للبنات حاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل روج مبدر صالح الجبوري47512
25العلمكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسلمى محمود رزوقي سمير الدوري47515
16الدوركلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عبدالرحمن تركي نقي الدوري47516
34الطوزكلية العلوم التربويةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي جمال يوسف محمود البياتي47517
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد يوسف جاسم خلف السبعاوي47519
14الدوركلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتيسير حميد صالح قدوري الدوري47523
25الدورالتربية للعلوم االنسانية إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي جاد هللا علي محمد الدوري47525
23العلمكلية االدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىاسراء حمد محمود خلف الجبوري47527
11سامراءكلية العلوم التطبيقيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمينا سعد عبدالوهاب جاسم الصالح47528
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8سامراءاالداره واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغسان سمير عاشور كردي العزاوي47529
27تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىزينه دحام مزعل طالب الحسيني47530
25تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعالء حسن خلف محمد العجيلي47531
10سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسراء ستار فرحان محمد النيساني47532
20الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالره محمد حسن كلش الدليمي47533
5الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىامينة محمد رمضان ماجد الجبوري47534
35تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء مولود حاجم سلطان الحديثي47535
12الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاتح شكور رضا الطائي47536
20بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد عبد الحسين علي حسن الغريري47537
15بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء منذر قدوري طالب الناصري47539
20الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىمي ريس احمد عبدهللا ابو ريس47541
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىرغد حكمت سلمان داود السامرائي47543
5الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فرحان عواد عبد الدليمي47544
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىحسونه حلفه كعود صلبي المكدمي47546
30بلداعداديةكاتب  أنثىنغم خالد فاضل جاسم العبيدي47547
7الشرقاطثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمبارك خلف حميد موسى الجبوري47548
26سامراءكلية التربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكررشاد نواف احمد وادي البازي47551
12الدجيلاآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريمه سعد محسن حمد الكيالني47552
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور صالح خضير عباس الزبيدي47553
30بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد كاظم عطاهللا كاظم الحماري47558
23سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه عبدالوهاب احمد زيدان السلمان47560
10سامراءاعداديةكاتب  ذكروالء عبدالغفور شاكر محمود الدراجي47561
10الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرطالل خلف عواد عجاج الجميلي47562
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسين محمد كرم احمد الخزرجي47563
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنغم قحطان نافل عساف التكريتي47564
12تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدهللا حسين عبدهللا الجبوري47565
25االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي حسين حمد اغضيب47566
15التعليم المهنيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند فاضل عباس محمد السامرائي47568
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي هايس عيدان جاسم اللهيبي47569
25تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم عادل عبدهللا كريم الحديثي47570
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحمن بكر محمود حسين ال عبدالرحمن47571



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

5الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرسمير ثامر جلعوط خليفه اللهيبي47572
12الشرقاط كلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسجاد عبدالغني احمد عصمان الجبوري47573
26تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعثمان عالءالدين حسين نجم الناصري47574
4الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرعبدالوهاب منذر عبدالوهاب حسين الدوري47575
14تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميراج جمال خليل تركي الدليمي47576
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرهيثم محمد عبود عبدهللا الجبوري47577
25سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد سعيد نوري محمد النجار47578
25الطوزعلوم الرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مزهر جمعة جاسم البياتي47581
10الشرقاطكلية الهندسهكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد بسمان عبدهللا سعيد العكيدي47582
20بيجيكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورقاء منذر قدوري طالب الناصري47583
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدالرحمن محمد عبد حمد الجبوري47584
25تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عالءالدين حسين نجم الناصري47585
25بيجيرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنان جاسم محمد محمود الناصري47586
15يثرباالداباجتماعياتبكالوريوسمعاون باحث  ذكرامير فيصل شكر احمد العزاوي47587
15الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء زهير حسين كاظم الحياني47588
31العلمالتجارةاقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمدزكي سالمه محمد لطيف الجبوري47590
12يثربكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف علي جاسم خلف الحبابي47591
20بلدكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفيصل غازي عبدهللا حسين التميمي47593
11تكريتاالدابارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىايناس جمال خليل تركي الدليمي47595
25الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرسامي شهاب حمه سعيد -47596
25العلماالدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرنشوان خليل ابراهيم حمود الجبوري47597
29تكريتكلية العلومعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىنور عامر ابراهيم مخلف الزناد47598
25التعليم المهنيكلية التربية للعلوم االنسانسة عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك مالك عباد محمد الجبوري47599
5التعليم المهني اعداديةكاتب  ذكرمحمد سعد دحام داود الناصري47600
15تكريتالعلوم علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنداء سكران مجيد عالوي47601
28الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعال حسين عبود مهدي االسودي47604
10الدجيلالتربيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرجاسم محمد ناظم جهاد المكدمي47605
22الدجيلكلية تربية االساسية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرنور صباح لطيف ياسين الحشماوي47608
14الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزانا محمود كريم حميد الزاهدي47609
25يثربلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرثائر عبد علي محمود االحبابي47610
20تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جليل حسن محمد الطائي47611
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40سامراءاعداديةكاتب  ذكرمهند عبدالستار محمود محمد الطالبي47613
21العلمعلوم الحياةعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىرغد زياد سليمان محمد الدليمي47614
30بيجيكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عبدالسالم خليل اسماعيل الجبوري47617
20بيجيكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىروسم عامر حميد منصور العزاوي47618
15سامراءاعداديةكاتب  أنثىنضال غازي خلف حسين العزاوي47619
6قرى آمرليكلية التربية للبنااتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدنيا فخرالدين حمد ابراهيم البياتي47620
26الطوزالهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدهللا عبدالرحيم محمود عبدهللا ابو خمرة47621
35الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرقصي عبدهللا علي عشاك الجبوري47625
24ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىًحنين وجدي اسماعيل عبدالكريم التكريتي47626
11يثربكلية التربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاليزة صيهود حسن علي التميمي47630
32سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعاون باحث  أنثىبشائر احمد مصطاف جمعه الدوري47634
30الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد خلف محمد درويش القيسي47635
25تكريتالهندسة اخرىماجستيرمهندس   أنثىعال عدنان ابراهيم محل النيساني47637
4الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر رعد فاضل محمد البياتي47638
5سامراءكلية العلومفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ابراهيم عباس الطيف الدرجي47639
25االسحاقيكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرسيروان تركي ملحم مصلح المجمعي47640
20الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسجاد حسين كعيد حمود الخزرجي47641
12بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىبراءة سعدون متعب عبد الكريم الحدادي47642
14الشرقاط كلية الحدباء / الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبد هللا جاسم سلطان خاير الجبوري47643
13الدجيلاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكركاظم خميس جواد عباس المكدمي47644
6يثرباخرىدبلومكاتب  أنثىسارة علي حسين علي الحشماوي47645
15الطوزكليه  العلومجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسو كريم علي فارس الداودي47651
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرسالم حسن علي حمد الجبوري47654
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىرؤيا نصرت ابراهيم حمزة البياتي47655
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىتمام جبار محمد عيسى السواعد47656
11سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى حارث عبدالرزاق محمد السامرائي47657
5تكريتثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمصطفى رياض خلف حسن التغلبي47658
6بيجياخرىدبلومكاتب  ذكراحمد ابراهيم عبدهللا عبيد الجنابي47661
15تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور شريف اصلبي فياض الجنابي47662
5بيجيابتدائيةحارس ثاني  ذكرسفيان محمود علي فرحان الشعباني47664
20ديوان المديريةاالداباخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرفتاح مهدي صالح محمد الجبوري47665
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25بيجيكليه تربيه رياضيهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعثمان لطيف ثامر فضيل التكريتي47666
15قرى آمرليثالث متوسطحارس اول  ذكرماهر جاسم محمد حسن البياتي47668
1قرى آمرليابتدائيةحارس ثاني  ذكرصباح نوري علي جمعه القره غلي47669
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكرفليح حاتم علوان عذاب النعيمي47670
25ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرامير محمد جاسم محمد العباسي47671
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىايمان اسعد محمود موسى البياتي47672
10سامراءبدون شهادةموظف خدمة  أنثىفردوس فاضل حسن دوله البو بدري47673
10االسحاقيكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميره مصطفى تركي مجيد المجمعي47675
30الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس منشد بدر حسين الخزرجي47677
16الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكريونس غانم عبد طلب الجبوري47678
6تكريتاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى محمد مرموص فياض الصجري47680
25بلداعداديةكاتب  ذكرمصطفى محمد مصطفى كمون الفراجي47681
22االسحاقيكلية التربيةإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكراحمد علي شالل خلف اعذيه47682
16االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرئام علي خالد دفله المجمعي47683
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالحافظ عبدالرزاق صالح شيخ الجميلي47684
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد قاسم عبيد عامر الجنابي47685
14الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكراراس شهاب احمد حسن الداودي47688
12قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربالل ثائر حسين قادر القره غولي47690
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهديل عدنان علوان حسين المكدمي47693
28بلدكلية اقتصاديات االعمال محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين سالم محمد خليل العزاوي47694
20الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم حسن سعدون حسين الجبوري47695
10االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالرحمن محمد حردان جاسم المجمعي47696
8ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىعلياء صفاء محي مهدي حدين47697
0سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرابراهيم رعد ابراهيم محمد العزاوي47698
0الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرماهر خلف جاسم احمد الصحن47699
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعصام خالد صحن عبدالقادر الجبوري47700
6الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل سحاب مطر فهد الشمري47701
16بيجيكلية التربيه للعلوم االنسانيهعلم النفسبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عويد رحيل دردوح الجنابي47702
15سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرقيصر حبيب صالح احمد العباسي47703
5الدوربدون شهادةحارس ثاني  ذكرحيدر عليوي جمعه عبد العيساوي47704
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراحمد خضر موسى محمد الجبوري47705
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17االسحاقيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عبد الستار محمود حسن دراجي47706
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكراحمد عبدهللا مضحي جاسم المجمعي47709
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكريوسف احمد جاسم محمد =47711
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرحسن سفان خلف حسين الجبوري47712
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرامجد نايف جاسم محمد السامرائي47713
25الدجيلالتربيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رميله خميس مهوس المكدمي47715
14الطوزكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىنادية حسين سعيد عباس البياتي47716
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهير حسين علي ناصر الخزرجي47717
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد محمود تركي صالح -47718
25الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجهينة ظامر عبدالحميد محمود الشاوي47719
11بلدكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسناء غسان رضا عبد الكمراوي47723
20تكريتاخرىدبلومكاتب  ذكراركان علي سليمان جاسم دليم47724
12االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء حسين علي نصيف المجمعي47725
25الطوزاخرىابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس نورالدين احمد قنبر كاكه ي47726
22االسحاقيالعلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء سعد عبد الستار محمود دراجي47727
35سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد حميد حسين علوان النيساني47729
25الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبد صالح علي الفراجي47731
20الدجيلاعداديةكاتب  أنثىوسن ابراهيم شامل اسماعيل الخزرجي47734
14سامراءكلية المام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىآمنه خليل ابراهيم علوان السامرائي47735
35تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرباسل عجمي محمود حليم الناصري47736
16االسحاقيمالية ومصرفيةدبلومكاتب  ذكرعدنان صباح مسربت محمد طرفه47738
10بلدكلية مدينة العلمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي حسين علي خضير البلداوي47739
15ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاسماء ناهض جاسم محمد السامرائي47740
15االسحاقيكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود نصيف جاسم محمد الشايع47741
30ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي حسين مخلف حسين المجمعي47742
10االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعمر غازي احمد مهدي القيسي47743
13الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء حبيب ظاهر كريم السالمي47744
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه غازي حسون احمد الخزرجي47745
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكروطبان ناظم تيك عبدهللا البياتي47746
31الشرقاطكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمشتاق حماده احمد ذياب الجبوري47747
15الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا عبد الكاظم محمود كاظم الخفاجي47749
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12قرى آمرليكلية هندسة الحاسباتحاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد حسن مهدي حسين البياتي47750
15الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك نور الدين رحيم حسين البياتي47751
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرامير عبد حسن محمود البياتي47752
11الضلوعيةكلية العلوم كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند منير عمر فدعم الجبوري47753
15الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرفؤاد ناجي عبد الكريم سلمان الجواري47754
22الشرقاطكلية التربيهإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير عيسى عبدالمجيد مظهور الجبوري47755
10سامراءابتدائيةحرفي  ذكرحميد يحيى مصلح نجم السامرائي47756
17العلمكلية التربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى خلف شعيب حمدي الدوري47757
22الدوركلية التربية للبنات إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره لطيف كريم محمود الدوري47758
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد هيالن يعقوب يوسف التكريتي47760
31قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمضر عبد عباس حسين -47761
17بلداعداديةكاتب  أنثىرسل جاسم حسن عبد االمير البياتي47762
10يثربكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورا صباح محمود خميس الحبابي47763
16الشرقاطالحدباءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين مروان علي محمد الجبوري47765
25تكريتالعلومعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىاالء فاروق سامي جاسم التكريتي47766
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعلي عطا محمود طلفاح المجمعي47767
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد علي حسين علو /47768
14سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىرويده شاكر محمود حسين السامرائي47769
5قرى آمرليابتدائيةحرفي  أنثىفاطمه عبدالواحد شكور جرو البياتي47770
15سامراءكلية التربية / سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد قسام عزاوي احمد العباسي47771
10الطوزالتربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عادل اكبر حميد الخانلي47772
16بلداالداب تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثائر كامل عبد الوهاب مرهون العبيدي47773
20سامراءكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا حسن صاالح حسين السامرائي47774
5تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىهبه بدري صالح اسماعيل جعاطه47775
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىبان نجيب بشير سعيد العزاوي47776
30الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكرعدنان عليوي حلو مطران الوهب47777
24تكريتاالدارةواالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكررائد علي حسين محمود العجيلي47778
9الدجيلاإلدارة واإلقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرثامر فاضل كاظم علي العنزي47779
27الدجيلالتربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد هاشم حميد مجيد المشايخي47780
12الطوزكلية العلومحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرجاسم غازي فاتح جاسم الداودي47781
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنتصر عبدهللا فرحان فيحان الدوري47782



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعماد عبدالستار علي حميد الجبوري47783
24الدجيلادابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسارة ظامر عبدالحميد محمود الشاوي47785
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجاسم محمد وهاب معروف الداودي47786
25الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء محمد حميد ناجي الربيعي47787
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرشيركو نجم مجيد امين47788
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرغيث محمد فياض علي العجيلي47789
10الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء نوفان عبيد عباس الجواري47791
8تكريتاعداديةكاتب  ذكربكر عصام حسين علي الدوري47792
10الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىلمى علي حسين علي القيسي47793
20سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررافد قسام عزاوي احمد العباسي47794
7الطوزالهندسةكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاالء زين العابدين حسين حسن القاضي47795
7تكريتاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا باسل عبدالرحمن فرحان الناصري47796
45سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرلؤي حاتم هلول وحيد البازي47797
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىدعاء علي محمد علوان المكدمي47798
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرهادي محمد ذياب اسماعيل البياتي47799
15بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايسر انمار عبد العظيم عبد الكريم الربيعي47800
20تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور غالب ندا يوسف العجيلي47801
26الدجيلمدينة العلم فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صادق حسن جواد المكدمي47802
30الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرجرجيس حريز احمد صالح البو عباس47803
6قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربدر جمال يوسف محمود البياتي47804
30تكريتكلية العلومجيولوجيماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىورود سعود علوان حمد الناصري47805
25سامراءاعداديةكاتب  ذكرحازم جميل زكي مبارك السنجاري47806
21الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف رعد جسام محمد الخفاجي47807
20سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصفاء زبن حبيب احمد العباسي47808
10العلماالدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى صالح خلف عويد الجبوري47810
18الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبثينه حمدي حسين علوان التميمي47811
10االسحاقيكلية التربية للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران جاسم محمد مسرع اعذيه47812
11تكريتاالدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر باسل عبدالرحمان فرحان الناصري47813
17االسحاقيكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه حسين علي صالح اغضيب47814
12تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقى عبدهللا عجيل عبدالرزاق السعدون47817
20يثربكلية العلومعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان مجيد رشيد محمود العزاوي47818
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15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكريوسف طلك شالل كفري الشمري47819
20الشرقاطكلية التربيهارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرثامر احمد عجيل علي الجبوري47820
19تكريتكلية التربية للبناتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره صدي محمود خليل الحبوس47821
25العلمالتربية للعلوم الصرفهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايهاب هيجل عبدهللا خضر الجبوري47823
21سامراءكلية اإلمام األعظم الجامعةإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىحال كريم خلف لطيف السامرائي47824
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىشن كول هدايت محمد مال هللا طوزلو47825
20تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء خطاب عمر محمد التكريتي47828
10الضلوعيةكلية التربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان صالح حميد ويس الخزرجي47829
10الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرحاتم رحيم علوان عذاب النعيمي47830
15بلدالتربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحياة فيصل محمد احمد العبيدي47833
15الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرعلي غربي حماد صالح الشمري47834
4الضلوعيةثالث متوسطحرفي اول  أنثىمريم ربيع عبداللطيف شويش الجبوري47835
5ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمصطفى احمد عودة مكراض العنزي47836
12الدجيلكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى فاضل سايع فرحان الجميلي47837
16الطوزكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر ناظم محمود يوسف الطائي47839
28الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء ندوان حسين مسلط الخزرجي47840
10تكريتالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه ماجد حمد تركي العبيدي47842
15الدجيلاعداديةكاتب  ذكرمصعب ظامر عبدالحميد محمود الشاوي47843
31يثرباعداديةكاتب  أنثىريام فالح حسن خليل البياتي47844
35الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب منذر مجيد عباس الزبيدي47845
24الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعلي احمد محمد محمود الرملي47846
12يثربكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسيل كريم حسن علي التميمي47847
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرقتيبه احمد حاتم علوان مكدمي47848
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسناء كريم عباس محمد الخزرجي47849
15تكريتابتدائيةحرفي  ذكرباسم نوفان مربط حمد الهيازعي47850
30تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسهاد عجالن رشيد علي الكراعي47851
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىسرگول عزالدين جبار امين الداودي47856
15الدجيلكلية االعالماخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروسام محمد كعيد حمود الخزرجي47857
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام خضر حماده عبدهللا الدليمي47859
7الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرريبوار خورشيد ابراهيم خورشيد -47860
20تكريتفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس خالد زكري محمد النعيمي47861
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15الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسواره سروت عباس قادر محمد47863
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرنوري فاضل حسين سمير .47866
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسين جمعة محمد درويش البياتي47867
14االسحاقيكليةالتربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرسالم حميد ميزر علي المجمعي47868
15تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عبدالرزاق كمال ارحيم الدوري47869
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرخالد شريف عزيز رشيد البياتي47870
25سامراءالتربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكروليد خالد حسن علوان السامرائي47871
28الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء علي لفته عزيز الحجامي47872
14ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرانور صباح عباس سبع الصبيحي47873
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسمير محمد سطوان عبد العجيلي47874
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكريحيى ادريس محمد حسين القيسي47875
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرجمعه محمد سطوان عبد العجيلي47876
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصهيب عبدهللا جواد حنيفش العجيلي47877
5الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرمزاحم عبد اللطيف فزع محمد الخزرجي47879
40الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسرى محمد خضير عباس المشايخي47880
25الضلوعيةكلية االمام االعظم / اصول الدينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسعاد كمال الدين حسن الطيف الخزرجي47881
19الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد صباح ياسين خضير العنبكي47882
8قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرصفاءالدين صالح مهدي صالح الدهلكي47884
18الدجيلكلية التربية فيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عايد احمد حميد المكدمي47885
12الطوزكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد محسن كريم محمد شريف شيخان47886
25يثربكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمنال ماجد فرحان محمد التميمي47888
25يثرباعداديةكاتب  أنثىعائشه علي محمود عباس العزاوي47889
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرحسن شاكر رميض فريح القيسي47890
12الدجيلاعداديةكاتب  ذكرخالد احمد حاتم علوان مكدمي47891
8تكريتكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان عبدالرزاق كمال ارحيم الدوري47893
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمروان غالب جواد حنيفش العجيلي47894
0بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرعدي خلف ابراهيم حماد الجبوري47895
15ديوان المديريةالهندسةنظم معلوماتبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىروجان ابراهيم حميد حسن الحدادي47896
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرضياء حمد حسن حمد الجبوري47897
25الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسالم علي هندي محمد البياتي47898
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىلميعة جمعه رشيد محمد الشيخاني47900
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10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرذاكر حمود رمضان عبد الجبوري47901
30الدجيلكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدعاء عالء حسين علوان العبيدي47903
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكربرهان اسماعيل رضا بكر الشيخاني47904
15الطوزمحاسبةاعداديةكاتب  ذكرايوب نجدت مصطفى كمال البياتي47905
25تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمؤيد حميد محمد حسن الدوري47906
16الطوزكلية تربيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرماهر علي عبد خضر البياتي47907
23التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرعمر نزار عبدالغفار عبدالمجيد الناصري47909
32العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرنشوان خلف درويش خلف الجبوري47911
5قرى آمرليكلية التربية للبنات علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء حسن علي محمد موسوي47912
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحميد جدوع عواد السبع الدليمي47913
30سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء عبد الباسط محمود رزوق البازي47914
35الدوراعداديةكاتب  أنثىرشا سعد كاظم رحيم الدوري47915
6الطوزكلية االدابتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار آزاد مدحت اسماعيل -47916
31سامراءاالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء محمدالصادق فؤاد الدين قوام الدين الكليدار47917
9الدجيلاعداديةكاتب  ذكرقسام قائد شمس ابراهيم الخزرجي47918
24االسحاقيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد عبدالفتاح خليفه فرحان العزاوي47919
20سامراءكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىاماسي جمال حسن خلف العيساوي47920
20بلدكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراسامة فرحان عبيد حسين العزاوي47921
9تكريتكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل فراس سامي رشيد الناصري47925
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرطالب محمود محمد اسكير الدليمي47926
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرغسان شهد صالح محمد الجبوري47927
20الدجيلكلية مدينة العلم الجامعة علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمحمد رياض ردام حاتم الزبيدي47929
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرهارون عماد هطيل طوكان العبيدي47931
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررواد سعيد محمد خزعل الجبوري47934
17الشرقاطاصول الدين الجامعة عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور دخيل موسى خلف الجبوري47935
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىياسمين علي هادي حسين الزبيدي47936
35تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاماني سامي طه هزاع العالوي47937
30بيجياعداديةكاتب  ذكرمحمد خلف عكله شهاب الجميلي47938
20بلدكلية االمام الجامعة إدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى سعدي حميد عبد الوهاب الربيعي47940
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكروليد خلف ابراهيم حماد الجبوري47941
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكررائد اسماعيل احمد جاسم النيساني47942
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20سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم فؤاد حميد حسين العباسي47943
4ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن ضامن خلف عبد الجبوري47944
13سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانعام احمد ياسين محمد العباسي47946
20الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  أنثىزينه عبداالمير حسن عباس .47947
9االسحاقياعداديةكاتب  ذكرصالح محمود صالح الطيف عطيش47948
35ديوان المديريةالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه عامر ياسين محمود الناصري47949
24الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار محمد علي حسين الفراجي47952
10بلدمحاسبةدبلومكاتب  ذكرابراهيم شاكر محمود عدوان العزاوي47953
16الضلوعيةالتربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه طالل كريم محمود الخزرجي47954
2يثربثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبداللطيف احمد لطيف عبدالرزاق الناصري47955
17تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىملكه سعدي طه مصطفى االيوبي47956
26الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس غالب جسوم حسين الخزعلي47957
6بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى مشتاق غايب حسن الجبوري47958
22الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمر عبدالمجيد محمد عبدهللا الجبوري47959
10الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعدنان ثائر اسماعيل عطيه الجبوري47960
29الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكربرهم حسين جمعه رشيد الشيخاني47961
0الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد خلف فياض خليفه الفراجي47963
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرسفيان داود خليل شهاب العبيدي47964
13سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم رجاء ابراهيم جاسم عكوشي47965
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور ناظم صالح عالوي الجبوري47966
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرقصي محمد عبد هللا علي //47970
16قرى آمرليكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكركهالن ستار حسين اسماعيل التويجري47971
11قرى آمرليكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان حاتم مجيد جاسم البياتي47972
25االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدي احمد جاسم علي اطعيمه47973
10الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء غازي مهلي حبتر المكدمي47974
25الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغاده غانم حمد جخدم الجميلي47975
21الضلوعيةالتربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود خليل ابراهيم فرج الحرباوي47977
24االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبد الرحمن عدنان صالح محمد اعذية47978
20سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىمنى سبتي جمعه مجيد االبليبل47980
5تكريتاعداديةكاتب  ذكرفهد محمد صالح عبدهللا الطائي47982
25الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا رباح حسين جاعد المكدمي47983
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19سامراءاعداديةكاتب  ذكرمحمد منصور راشد حسن البازي47984
28بلدكلية التربية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقائد جميل ربيع غنام الرفيعي47985
14يثربكلية االداب-االنثروبايولوجيا التطبيقيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرطه ياسين طه حسين التميمي47986
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىرويدة مدهللا ابراهيم اسماعيل الدوري47988
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسجى عبد القادر يوسف علي ال مليس47989
30الطوزكلية الهندسههندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحي الدين ستار نوري امين الداودي47990
30تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياس عباس زيدان الجبوري47991
7الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعمار ياسر مسلط عيدان اللهيبي47992
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاداخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرصباح شكر محمود رشيد الخزرجي47993
19الدجيلالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيله عزيز عودة علي التميمي47994
35الدجيلكلية مدينة العلمحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىشذى رياض كاظم عبدالحميد الخزرجي47995
29سامراءكلية االمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالقادر خلف ياسين العباسي47997
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرعباس علي عبد هللا ابراهيم البياتي47998
10سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود ابراهيم جاسم محمد الفنر47999
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد يوسف جاسم محمد الجبوري48000
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىبيداء مولود حاجم سلطان الحديثي48002
20سامراءكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررأفت سفيان حميد مهدي السامرائي48003
19الضلوعيةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعد عبدالسالم حمد سليمان الصميدعي48004
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرمظهر محمود كلش حنتوش اطعيمه48005
5االسحاقينظم معلوماتدبلومكاتب  ذكررائد اكريم محمود محمد اعذي48006
15سامراءكلية االداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند رائد نجم حمد العيساوي48007
15االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطالب محمد حردان جاسم المجمعي48008
20العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء محمد عيسى محمد الجبوري48009
30الشرقاطالتربية االساسية لغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكربشير ابراهيم احمد عويد أسوادي48010
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرابراهيم احمد داكوك عوض الجبوري48011
35سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عامر حميد حسين العباسي48012
18سامراءاعداديةكاتب  ذكرقصي محمد حسين جاسم البو مهدي48013
31سامراءالتربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرهبثم مطلق محمد مرعي السامرائي48014
17الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فليح نايف نزال المكدمي48015
17الدجيلاالدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد حسين علي خلف تميمي48018
4الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالرحمن لطيف كريم محمود الدوري48019
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28الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحوراء عباس فائق يحيى الخفاجي48020
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرمصطفى حبيب جاسم جاعد البياتي48021
32الشرقاطالتربية االساسيةلغة عربيةدكتوراهمعلم جامعي ثانذكرمحمد ابراهيم عبدهللا حسن الحسين48022
12تكريتكلية تربية بناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء رافع احمد حسن الدوري48023
26الدورالعلومعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمخلد صباح خلف جاسم الدوري48024
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىالهام نوري حسين جواد الزبيدي48026
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىعفاف خلف ابراهيم حماد الجبوري48027
12سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه عبدالوهاب عبدالرزاق علي -48028
0سامراءبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسعد حسن عزاوي فارس العيساوي48029
25الطوزكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجينار نورالدين غضبان خليل دوكرلو48030
20الدوراعداديةكاتب  ذكرسفيان لطيف كريم محمود الدوري48031
18الطوزكلية االمام االعظم الجامعةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد خلف عبدهللا محمود البياتي48032
19تكريتكلية االداب انكليزيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس محمود عبد الرحمن طه الصافي48033
40سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان يونس سلمان خلف السامرائي48036
25العلمكلية التربية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمان ناصر حمد عبد الجبوري48037
33ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجمال سعد عزاوي صبار العبيدي48038
17الضلوعيةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهدى علي عبدهللا محمد الجبوري48039
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرخالص سعيد قطمير احمد الجبوري48040
22الطوزالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل جواد جمعة كاظم البياتي48041
30الدورلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكروليد خالد جاسم سلطان الدوري48042
31سامراءالتربيةتاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر ساجد مخلف حسن البومهدي48043
6ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمصطفى عاصي مصطفى ضاحي الكرغولي48044
18الطوزكلية التربية للعلوم الصرفة كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشروق حسن عبدهللا علي البياتي48047
14الطوزكلية العلوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى كاظم موسى رضا البياتي48048
6الدوركلية الهندسة البيئةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىاسيل حسام جمعه ابراهيم الدوري48049
22سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران لؤي ناجي حمد العباسي48050
17تكريتكلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمنير محمد مهدي صالح الطائي48051
10بيجيبدون شهادةحرفي  أنثىسحر خلف ابراهيم حماد الجبوري48052
18ديوان المديريةكلية االدابارشاد تربويبكالوريوسمعاون باحث  أنثىشيماء حسين محمد سبع الجبوري48053
37الطوزكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنسرين محمد حسين حسن شيخاني48054
25الطوزكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عبد الحسن وهاب عبد الزغيبي48055
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20الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور جاسم محمد ضيدان الخزرجي48056
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهبه عبدالعزيز سعود محمد الجرملي48057
25الدوراآلدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهوازن عدنان عمر علي الدوري48059
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمحمد سلطان عبد احمد العميري48060
30العلماعداديةكاتب  ذكرخالد مهاوش غثوان مصلح العزاوي48061
30الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىعلي عبد الهادي عليوي ناصر الخزرجي48065
5الدراسة الكرديةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعلي محمد عبدهللا احمد48066
5سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىسها شهاب احمد عبود النعيمي48069
20الطوزالتربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر انور زين العابدين مهدي البياتي48070
24التعليم المهنيالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرنوار بهاء عبدالجبار عبدهللا الدوري48071
11سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم مجيد كاظم صالح العباسي48075
25الطوزاعداديةكاتب  أنثىسحر نبيل فاتح مردان السليمان48076
24الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء اياد لطيف عبد الحسين الخربطلي48077
17ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىشيماء قحطان عباس عثمان التكريتي48078
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرصالح مجيد سلمان خاطر اطعيمه48080
15سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمصطفى خليل ابراهيم خليل الدراجي48081
10الدجيلكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء عباس جابر خليل المكدمي48083
14تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىساره عناد خلف حبيب الدليمي48084
13الدجيلاعداديةكاتب  أنثىفاطمه احمد زعيان لطيف الخزرجي48085
16سامراءالتربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام لؤي ناجي حمد العباسي48086
25بلداعداديةكاتب  ذكروائل عبدالبديع سلمان احمد الربيعي48087
30تكريتكلية الزراعةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىمهى علي سليمان جاسم الدليمي48089
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد عبدهللا احمد فرج48092
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمهند عماد هطيل طوكان العبيدي48093
25سامراءالتربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه سعد رشيد حميد السامرائي48094
10الدجيلالتربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدير عماد صخر جابر المكدمي48095
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكراسعد ياس خضير هلوب اعذيه48097
28سامراءكلية الرياضياترياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  ذكرأنس خلف فارس عطية العباسي48098
24الدجيلاالداب اجتماعياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاشم جاسم حسون عباس العنزي48099
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىشذى بدر حسن احمد العاصي48100
13يثربكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين عماد علي حمد الحبابي48101
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10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحسين كامل حسن حسين .48102
6سامراءالتربيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور محمد خلف حسين العباسي48103
14الطوزكلية التربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد اكبر خماس قوشي48104
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىلينا محمد احمد شالل العباسي48105
15تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار مطشر محمود سهيل الدوري48106
15بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد علي ظاهر ابراهيم جربو48107
7بلدالهندسه هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىزهراء بهاء عبدالصاحب عبدالوهاب المحسن48108
30الدجيلاالدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىناديه طالب حمادي علو المحاويلي48109
35الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء غالب جعفر عباس الخفاجي48113
25الدجيللغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركريم جيجان سكر شالل الخزرجي48114
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىقادريه محمد احمد شالل العباسي48115
30ديوان المديريةكلية االعالماالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عبدالسالم خضير عبدالرزاق التكريتي48116
5ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىساره ثابت خضير جراد العزاوي48117
5سامراءثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالرحمن خالد احمد حبيب العباسي48120
15سامراءكلية التربية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد عباس حسين حمد /48121
2تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبد العزيز حاتم وطبان مذود الطائي48122
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرنهاد حسين حميد عبد الرحمن الجنابي48123
10الدجيلبدون شهادةحارس ثاني  ذكرنعيم حنون فارس مشري الجريخي48124
10تكريتعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل اياد سعدي حميد الطلعة48125
25الطوزكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعبدالرحمن احمد اكبر خماس قوشجي48126
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرعالء بهاء الدين طه عبدالرحمن -48127
25الدجيلكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى محمد مضحي غريب الخزرجي48128
15تكريتاعداديةكاتب  ذكرمحمد منصور جعفر صادق الناصري48129
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاحالم فيصل سليم وسمي البومحمد48131
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمعاد حسين حميد عبد الرحمن الجنابي48132
17تكريتكلية االدابتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود شاكر محمود سهيل الدوري48134
20سامراءاالمام االعظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس خضير محمد صالح العباسي48136
22العلمكلية التربية للبناتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها احمد خطاب حمد الجبوري48137
17سامراءكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء عبدالهادي محمود محمد السامرائي48139
2سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكريوسف محمد كامل دهام المليسي48140
25تكريتالتربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد هذال عبدهللا ضاحي الدوري48142
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13سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس بشير عبيد خضير السامرائي48143
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرزياد خلف محمد صالح الجبوري48144
6ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىآيه نمير حامد سمير الناصري48145
4تكريتابتدائيةحرفي  ذكرميزر فارس حضري رداد الصايح48146
30تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمهند ارشد علي ارزيق الجوعاني48147
22سامراءكلية االمام االعظم الجامعةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله بشير عبيد خضير السامرائي48148
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه سبهان خلف خضر الجبوري48149
18تكريتاعداديةكاتب  ذكرعالء دحام حضري رداد الصايح48152
24ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنورا هشام محمد حسن الحبابي48154
14ديوان المديريةالزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىزينة محمد رجب حمود سامرائي48155
25ديوان المديريةكلية القانون  قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكروائل نعمان ابراهيم حسين الفراجي48156
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرمداح خضير نجم دخيل الرملي48157
4تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمشعان فارس حضري رداد الصايح48158
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمياء مهدي عباس جاسم الخزرجي48159
4تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعبدهللا فارس حضري رداد الصايح48160
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر بديع عبدهللا داود النعيمي48161
25تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرباسم هالل مناع كليب المولى48162
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكررشيد ضباب رشيد خضر الدوري48163
30الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير عيدان صليبي مجيد المرسومي48164
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرحميد رشيد حمادي صالح الجبوري48165
15ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكركريم رشيد حمادي صالح الجبوري48166
20الطوزاعداديةكاتب  ذكرصالح مزهر صالح احمد البياتي48167
25تكريتعربيدبلوممعلم خامس  ذكراسعد سعيد حاجم حسن التكريتي48168
8سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عبدالسالم احمد مصطاف السامرائي48169
25ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربالل عزيز كردي حمود الجبوري48170
10ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىانوار عبد ابراهيم حسن الفراجي48174
16العلمالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكروسام كامل كايم علي العبيدي48175
15الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام فاضل علوان حسين المكدمي48176
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىزهراء محمدعلي مهدي عباس -48178
10سامراءاعداديةكاتب  ذكرقحطان باهض احمد علوان العباسي48179
25تكريتاالابلغة فرنسيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهديل وميض جليل ابراهيم الطائي48182
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20تكريتالتربية للعلوم الصرفة علوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرادهم جواد كاظم عزيز الخشماني48183
33سامراءاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسالمه مانع فاضل جمعه السامرائي48184
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرخيرهللا رشيد حسن علي البياتي48186
30سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاومامه زياد جاسم محمد االثيم48187
34سامراءكلية التربيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاريج محفوظ فرج ابراهيم الدوري48189
5ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرنزار احمد خليف عذاب العزاوي48191
5الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرايوب رشيد حسن علي البياتي48192
11االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزهير عامر حميد ميزر المجمعي48193
20التعليم المهنياالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة مقدام طعمه عبدالصاحب الموالي48194
10قرى آمرليكلية التربية طوز خورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه اكرم زين العابدين سلمان البياتي48195
13سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى كمال طه حسين العباسي48196
2ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود فتاح غايب حسن الجبوري48198
22سامراءالعلوم االسالميةاخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب حنظل كاطع وادي الوادي48200
23بلداعداديةكاتب  أنثىايه سالم عبدالرزاق سلطان السعدي48203
23تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه مروان محمد صالح الناصري48205
5الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسربست جاسم حسن حمةرش الداودي48207
5سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان غانم جاسم صالح السلتو48209
3بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرخيرهللا احمد خلف ابراهيم القيسي48210
1الطوزثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىملك هاشم عبدالرزاق حسن .48213
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  أنثىانوار خالد راكان دلي الجبوري48214
25الشرقاطاخرىدبلومكاتب  ذكرحميد محمد موسى حميد الجبوري48215
5الطوزابتدائيةحرفي  ذكرهيثم حسن رشيد تركي العبيدي48216
15الدراسة الكرديةثالث متوسطحارس اول  ذكرآري احمد جمعه رمضان الداودي48218
13االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكربرهان علي كلش حنتوش اطعيمه48220
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرميسر حمود حسين جاسم الجبوري48221
10تكريتبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسلوى سحاب درب صالح الرهيوي48222
5بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرتمارا علي طالب محمود .48223
10العلمالتربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد هللا فاضل محمد طياوي الجبوري48224
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد طالب عباس سمين البياتي48225
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعداي عبدالحي فهد احمد الناصري48227
14الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد كريم ابراهيم علي -48228
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15االسحاقيكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعاليه كامل حسن خميس شايع48232
20الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده عبدالهادي علوان عباس العنزي48234
10تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات رياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوران عبدالحي فهد احمد الناصري48237
20االسحاقيكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد حسين مغامس اطعيمه48238
10الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر اليق ابراهيم محمد الدوري48239
20ديوان المديريةكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرغزوان عدنان حسين علي االحبابي48240
10سامراءكلية الهندسة/ بيئةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىساره عادل خالد خلف البدري48243
10ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعدنان رشيد لطيف جاسم الفراجي48244
20االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فائق زعيان احمد طرفه48245
11ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىوسن ضامن عباس صالح الحديثي48246
20الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاالء عبدهللا احمد حسين العباسي48247
20الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرهلكوت جهاد احمد حسن الداودي48248
15الدورابتدائيةحرفي  أنثىمروة ابراهيم علي حمد /48249
12الضلوعيةاالدارة واالقتصاد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىيقين خميس ضاري خلف الجبوري48250
20قرى آمرليكهرباءدبلومكاتب  ذكرمحمد علي حسين عريان البياتي48252
6تكريتالتربية للبناتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها خليل محمد الطيف الدوري48253
12الشرقاطالتربية للعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن خضر عبدهللا خلف االمحيميد48255
8الطوزاعداديةكاتب  أنثىزهره عبدالرزاق سليمان حسين الحمداني48256
25الدجيلمدينة العلم الجامعةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمحمد حسين عباس جاسم الخزرجي48257
16الطوزالعلوم الصرفةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجالء محمود زين العابدين مصطفى الحمداني48258
24بلدالكلية التقنية االدارية محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمروه سمير صادق خضير الموسوي48259
15سامراءابتدائيةحرفي  ذكرنشأت رشيد عجاج حسين السامرائي48260
10الطوزبدون شهادةحرفي  أنثىاي جان فاضل ابراهيم سمين .48261
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىزمزم غازي ابراهيم محمد الفراجي48262
25بيجيكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار محمد محسن حميد الجنابي48263
13الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب عبدالحسين علوان حمزه الزبيدي48267
0سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرفوزي خليل صالح حسن البازي48268
20الطوزكلية الرافدين الجامعة حاسوببكالوريوسمعاون مهندس  ذكرسجاد علي عباس مصطفى السقا48269
21تكريتكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح مطر احمد ذنون العيساوي48270
25بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرمصلح سلمان حمادي فيحان عذي48272
18سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىصبا ياسر عبد الخالق وهيب البازي48274
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17الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عطيه حميد محمد الجبوري48275
30يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعدي نواف محمد رميض المزروعي48276
20ديوان المديريةالكلية التقنية االداريةاخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغالب عدنان ابراهيم ساير -48279
12بلداعداديةكاتب  ذكرذوالفقار مصطفى ناجي عبد الشمري48280
26تكريتكلية التربيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام حميد فاضل عباس البياتي48283
25تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرنا هاشم علي محمد الدليمي48285
40يثربعربيدبلوممعلم خامس  ذكرثامر محمد فواز مهدي الصكري48287
25تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمزاحم محمد توفيق يوسف الطائي48288
32التعليم المهنيالتربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد هالل محمود سعيد البياتي48293
20االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبدالرزاق عباس حمدان حمد اطعيمه48294
12العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء كوان سالم حسين الجبوري48297
20بيجيعلوم الحاسوب حاسوبماجستيرمبرمج  ذكرمحمد ليث زبيري رمضان القره غولي48301
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىشهد سالم خطاب اسعد الناصري48304
16تكريتكلية العلومرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاستبرق اسماعيل فاضل عباس البياتي48305
36بيجياالدارة واالقتصاداقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعطية محمد اسماعيل عوض الجبوري48306
20ديوان المديريةاالدارة واالقتصاد/ادارة صناعيةاخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالمجيد احمد سلمان عبدالرحمن الجبوري48307
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىنور سالم خيرهللا محمود التكريتي48308
19سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد شاكر حمد خضير الحمزاوي48309
15ديوان المديريةكلية القانونقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىفرقد عبدالكريم عبدالرحمن كريم العامري48310
15قرى آمرلياخرىثالث متوسطحرفي اول  أنثىفاطمه عبدهللا عبدالحسين حميد الخزرجي48311
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرعبدالرحمن محمود شهاب احمد النعيمي48312
30تكريتكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عامر مجيد نصيف التكريتي48313
2سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرابراهيم يونس عبدوش حسن النيساني48315
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرزيد سفيان علي خلف اللهيبي48317
5بيجيابتدائيةحرفي  ذكرعمر جواد علي صالح القيسي48319
15ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىامال اسماعيل حسن محل الجبوري48320
15سامراءكلية التربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصبا حازم محمد سمير السامرائي48321
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحسن كامل احمد مهدي السامرائي48323
20الشرقاطكلية علوم الحاسوب والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرفهد نذير اسماعيل خلف الرملي48325
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرناصر عادل مرعي حسن الجبوري48326
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىايمان عبدالعزيز حسين مصطفى السامرائي48327
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20الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرفاه جميل عبد الكريم حسن البلداوي48328
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرطالل سفيان علي خلف اللهيبي48329
12سامراءكليه العلوم التطبيقيهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى خالد خليل ابراهيم الدوري48331
30الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرماهر عادل مرعي حسن الجبوري48332
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد رباح محمد فريح التكريتي48335
31الدجيلكلية تربية للبنات لغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرباب قاسم عبد االمير عبد الجليل البلداوي48336
6تكريتكلية تربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه سحاب درب صالح الرهاوي48338
25الدجيلاخرىدبلومكاتب  ذكراياد عبداالمير مهدي محمود الزبيدي48339
22سامراءاعداديةكاتب  ذكراوس مدلول عباس حسن النيساني48340
15بيجياعداديةكاتب  ذكراحمد مزهر فيصل هزاع الحديثي48341
20سامراءكلية التربية علوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه يونس محمد علوان العباسي48342
13ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمريم اياد احمد حماده الحروى48343
31تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرحمه عبدالحميد حسن علي العزاوي48345
29العلماعداديةكاتب  أنثىمريم اياد ابراهيم جاسم الجبوري48347
5الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكروسام محمد حسين حمد الجميلي48348
25سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر صبيح حسن محمد العباسي48349
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعلي خليل محمد خلف العبيدي48351
6الشرقاطتربية للعلوم الصرفهكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايفان مؤيد غانم عايد المعماري48352
25العلماعداديةكاتب  ذكرساهر ماهر علي غزال العبيدي48356
20العلماعداديةكاتب  ذكرمثنى محمود عبدهللا احمد الجميلي48359
30يثرباعداديةكاتب  أنثىرنا باسم حميد عباس االحبابي48363
30سامراءالعلوم االسالميةإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرراغب عبدالرسول محمود عياش الدراجي48364
13تكريتكلية التربية للبنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتبارك قصي عبدهللا طلب السامرائي48366
30بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزهره موسى مجيد صليبي ال حميد48367
10قرى آمرلياعداديةكاتب  ذكرمراد ياسين لطيف سليم المشهداني48368
5ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرانس مزاحم محمد داود اسودي48369
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرقحطان عدنان احمد حمد الجميلي48370
35الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور علي عبيد احمد الحرباوي48372
23ديوان المديريةكلية الزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسيف اسعد احمد يونس اعذي48374
30بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسناء محسن حسن حميد الحدادي48375
9االسحاقيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاراك حسين علي صالح المجمعي48376
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10العلماعداديةكاتب  أنثىامل محمود عبدهللا احمد الجميلي48377
11بلدمالية ومصرفيةدبلومكاتب  أنثىرؤى محسن عباس جواد الحدادي48379
30سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب فراس حمودي عبود النيساني48380
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد غسان زكريا بكر الحسيني48381
31الشرقاطالهندسةاخرىماجستيرمهندس   ذكرخالد علي احمد خضر الخضر48382
15الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد علي حسن محمد الجميلي48383
16ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرنا ادريس محمد يونس الجنابي48386
14تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرصابر بدر صابر عبدالعزيز الرفاعي48389
23يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرند رافد عبدالواحد كاظم الشمري48390
8الطوزاعداديةكاتب  ذكرحسين سيدة حسين احمد شيخان48392
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم عبدالموجود عبدالهادي مهدي المعماري48393
24ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىنبأ سعدون جابر ابراهيم التكريتي48396
19الضلوعيةكلية التربيهعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر امين علي عبيد الجبوري48397
25الدجيلاعداديةكاتب  أنثىتبارك فليح حسن علوان التميمي48398
18بيجياعداديةكاتب  ذكرابراهيم عبدالموجود عبدالهادي مهدي المعماري48399
10سامراءابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد عبد القادر تركي علي العيساوي48401
17الضلوعيةكلية الزراعةاخرىماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىميس ابراهيم خليل محمد الجبوري48402
22ديوان المديريةكلية االمام االجامعة في بلدقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسعود ابراهيم جاسم مشعل الجبوري48403
15تكريتكلية التربية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياف شاكر محمود احمد الدوري48406
29التعليم المهنيكلية الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرماهر مصطفى شبيب غضبان الجبوري48407
35سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوالء غازي عبد الكريم عباس .48411
14الضلوعيةالتربيه تاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور احمد حسن احمد الجبوري48412
18الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عايد حسن حميد الخزرجي48413
7بيجياعداديةكاتب  أنثىهدير صالح عايد ابراهيم التكريتي48414
4الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعلي جعفر علي جعفر الخفاجي48415
20تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران عدنان مخلف خلف الدليمي48416
12ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرطاهر ابراهيم علي ذرب العزاوي48417
11الضلوعيةكليه التربيهتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح امين علي عبيد الجبوري48418
25سامراءالجغرافيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى حميد مجيد حميد السامرائي48421
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  أنثىمنى علي حسن عويد -48422
14الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرمشعل محسن عفات دليان العيادة48423
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1بيجيابتدائيةحرفي  أنثىنغم شهاب مظهر ثامر الفضيل48424
10الدوراالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرباسم حسبي جودي محمود الدوري48425
15العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند ابراهيم علي ذرب العزاوي48426
7العلماعداديةكاتب  ذكرانمار نفوس علي سلمان العبيدي48430
11الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكراحمد حاتم رأفت صبيح البدري48433
20بيجيكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعبدهللا احمد سعيد خلف الجبوري48434
5الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىريام مكي حميد امين الدوري48435
15تكريتاالداباخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسارة وضاح وهيب مخلف الدوري48436
30بيجيمحاسبةاعداديةكاتب  أنثىهند صالح عايد ابراهيم التكريت48438
10تكريتكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىايناس وضاح وهيب مخلف الدوري48440
30سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى منير قوام الدين حسن الكليدار48445
3تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكراالمير احسان شاكر عبد هللا الدوري48446
15الضلوعيةكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل عامر علي جاسم الجبوري48447
15بيجيالزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرهدى عامر مولود ذيبان االيوبي48449
6الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىفاتن حمد كريم حميد العزاوي48451
16الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعبد الحسن محمد عبد الحسن عزيز الزبيدي48453
5سامراءالعلومفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد مشعل حبيب الدوري48454
5بيجيكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحنين احمد سعدي شهاب العنزي48455
20الشرقاطكلية اإلدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعبدالرحمن مطر عبد حميد الجبوري48457
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىازهار اكرم ثابت نعمان الحديثي48458
25الضلوعيةالتربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي حسين فارس خلف الخزرجي48460
30الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىعدن محمد صالح علي الجبوري48462
5بيجيكلية تربية جغرافيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى احمد سعدي شهاب العنزي48463
17تكريتكلية القانونقانونماجستيرقانوني  أنثىرغد ناظم مجيد كردي الجنابي48465
25الشرقاطكلية التربية للعلوم االنسانيهعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالستار محمد عبد حمد الليفان48466
19ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكراحسان علي حنش ابراهيم الدراجي48468
6ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصاد محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىايالف عامر احمد خطاب الزبيدي48470
25الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحمزة عبد المهدي عليوي ناصر الخزرجي48471
29تكريتكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىنغم ضل خالد فاضل دويه جاسم العبيدي48473
23الدجيلاعداديةكاتب  أنثىخالدة قاسم نصيف جاسم الزبيدي48474
26العلمكلية العلومفيزياءماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرسعد نامس علي مصطفى السالمي48475
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15العلمعلوم الحاسوب والرياضياترياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  أنثىبلقيس خالد فرج عبد الجبوري48476
22الشرقاطكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرور عدنان حمد خضر الجبوري48477
12االسحاقي كلية االمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشروق طالب عداي هادي طرقة48484
11الطوزكلية التربيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريحيى عبدالغفور محمد اسماعيل البياتي48485
15ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد ابراهيم احمد حسن الجبوري48486
7االسحاقياعداديةكاتب  ذكرغزوان نزار حمد صالح طرفة48489
18بيجياالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرزان اسماعيل محمد حسين الجبوري48491
11تكريتكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمحمد عدنان ابراهيم محل النيساني48492
10الشرقاطكلية الحقوق قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد عبدالكريم ابراهيم عبدالحميد الجبوري48495
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرليث كمال مصطفى مطلك البياتي48496
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرردام خيرو محمود فاضل الجبوري48500
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعبدالرحيم احمد عنفوص ياسين المجمعي48501
18تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء فرمان اسماعيل ابراهيم الدليمي48502
16تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر جواد احمد زيدان الخشماني48503
15يثربالتربيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمثال مبدر مصلح احمد الحشماوي48504
25الدجيلالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد تركي حسن العزاوي48505
10تكريتكلية التربيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى جواد احمد زيدان الخشماني48506
35يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسيف مبدر مصلح احمد الحشماوي48508
18الضلوعيةكلية العلوم االسالمية / اصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوسن فيصل محمود حسين الخزرجي48510
5الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعبدالقادر عطيه شعبان ابراهيم الجبوري48511
15بلداعداديةكاتب  أنثىزينب فاضل محمود اسماعيل العباسي48512
10الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي عادل عزيز حميد قوشجو48514
18سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد عبد محمد الدراجي48515
0ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراكرم جمال سرهيد جراد العيساوي48516
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرحمزه عبد الجبار غافل عناد النيساني48517
15االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد كاطع خلف حمد المجمعي48518
15بيجيثالث متوسطحارس اول  ذكرازهر مطر ابراهيم محل العكيدي48520
25الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء داود عداي احمد المشايخي48521
20يثربكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن طارق رخيص هاشم العبادي48522
16ديوان المديريةكلية االمام جعفر الصادققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرسيف عيدان ابراهيم غازي الخزرجي48523
7العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي عامر عبدالرزاق حمد العبيدي48524
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10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىبشرى احمد خليفه صالح االبراهيم48525
15سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرفيصل شامل يوسف حميد الكنعاني48527
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكركامران لطيف محمود مصطفى البرزنجي48528
1الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد هاشم نعمان مرعي الدوري48530
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرقاسم محمد حمد دخيل الجبوري48531
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرنجم عبدهللا رشيد محمد العجيلي48533
5تكريتكلية االداب لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرماء مزهر ذياب شهاب البياتي48534
30االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرطه مصلح محمد مطر اطعيمه48535
21بيجيالحقوققانونماجستيرقانوني  ذكرايمن ناصر الزم صبري الناصري48536
3الدجيلثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىالحوراء جعفر علي جعفر الخفاجي48537
27الشرقاطالهندسةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعالء حسين خلف مساعد اللهيبي48538
25االسحاقياعداديةكاتب  ذكرعبد محمد درويش حنتوش اطعيمه48539
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرثائر سعود عباس محمود العزاوي48542
25الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهدى رضا صالح حسين .48543
15الدجيلكلية االداب علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىمنال محمود عبدهللا نجم المكدمي48546
21الدوركلية التربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىضحى منير طه علوان الدوري48547
9الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرذر غالب جعفر عباس الخفاجي48548
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىاسماء محمد رشيد محمد الجبوري48550
12ديوان المديريةكلية الهندسة حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىهدى صدام مثكال نايف الخزرجي48551
15التعليم المهنياعداديةكاتب  أنثىليلى قيس عبدهللا لطيف البياتي48552
20الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء سعد بحر جاسم الخفاجي48553
6االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي خلف محمد جاسم المجمعي48554
34الضلوعيةالحقوق قانونماجستيرقانوني  ذكرغزوان حسين علي سليمان الجبوري48555
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالسالم حسن عمر بكر التكريتي48556
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمراد غانم جاسم عيسى العبيدي48557
20الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاشجان احمد طبار جواد المرسومي48558
24الدجيلاالداب إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا حميد كاظم حمود السالمي48559
5بيجيابتدائيةحرفي  أنثىعهود غسان نعمان سكران التكريتي48563
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكرمروان عسل عيسى محمد الجبوري48564
15االسحاقيثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرغده ناجح احمد حسين اغضيب48565
6سامراءاعداديةكاتب  أنثىشذى شهاب احمد مصطفى السامرائي48567
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23الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه سليمان حسين حميد البياتي48568
4تكريتثالث متوسطحرفي اول  أنثىرناس سالم اعبيد حسن الناصري48569
10الدورالتربية للبناتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة فرحان شريف فاضل الدوري48570
25الضلوعيةالتربية ابن رشد للعلوم االنسانية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمطلك ضمان مهدي حبيب الجبوري48571
14ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعلي حسين علي حسن الجنابي48574
19سامراءكلية التربية كيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالحميد احمد صالح السامرائي48575
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرثائر محمد جبر قضبان الدليمي48576
25ديوان المديريةكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعيسى احمد حسن خضير الفراجي48578
25االسحاقياعداديةكاتب  أنثىامل جسام محمد مطر اعطيشاوي48579
17الدجيلتربية بنات تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب عدنان نجم عبيد الخزرجي48580
30الضلوعيةاعداديةكاتب  أنثىرفل احمد صالح شيحان الجبوري48581
15التعليم المهنيثالث متوسطحارس اول  ذكرجسام محمد حبيب فياض الدليمي48582
16الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنين حازم يعقوب يوسف العبيدي48584
18الضلوعيةكهرباءدبلومكاتب  أنثىكناري محمود مطر درويش الجبوري48585
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدهللا سعران عبدهللا محمد الجميلي48586
6سامراءالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور اسماعيل محمدصالح عزيز القره داغي48587
30سامراءكلية االمام االعظم إسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره حسين علي محمد السامرائي48588
10قرى آمرليكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالكريم جمعه مرعي شبيب البياتي48589
35الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسبأ بزيع نايف ابراهيم الخزرجي48590
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرعمر عبد الحميد صالح مهدي السليم48591
7الطوزكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىليلى وهبي شكور حسن الونداوي48592
0بيجيبدون شهادةموظف خدمة  ذكرسعد محمد عبدهللا دوري الجواري48593
5الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرعاشور علي حمد جواد االحبابي48597
5الطوزكلية علوم الحاسوب و الريا ضياترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكركامران احمد علي محمد الداودي48598
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرسروان محمد حسن اسود الفراجي48599
15سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حسين علي محمد السامرائي48600
25الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء جهاد احمد حاتم الخزرجي48601
16التعليم المهنيكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء فرج عبد هجيج الدليمي48602
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرعلي مجيد جيس عناد المحمداوي48604
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبسمه محمد صالح مطر الجنابي48605
23العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبتول خليل بنيان نواف الدليمي48606
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39الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان محمد سلمان حسن البياتي48608
28الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلمى لطيف عبد محمود الخفاجي48609
15الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرفهد حمد حسين خلف الجبوري48610
30االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعساف احمد مضحي براك الرفيعي48611
10ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرخضير عباس تايه مطر الجنابي48612
15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر جمعه حسين شراد البياتي48614
35التعليم المهنيالزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمهند احمد خلف عبد الجبوري48616
25العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمحمد ربيع محمد معجون الجبوري48617
15بلدكلية االدارة واالقصاد اقتصادبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاستبرق شجاع جواد حسن السعدي48618
20الضلوعيةكلية اآلدابجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركمال مصطفى محمد سايج الفراجي48619
21الدجيلكلية التربية للعلوم االنسانية تاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور سعد سوري متعب الطائي48624
35تكريتالتربية للبناتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه عامر ياسين محمود الهزيم48625
30تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلد محمد عطية كريم التكريتي48626
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكراكرم ارحيم احمد ياس المرسومي48627
10العلمكلية التربية للعلوم االنسانيةفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفاه عيسى خضر محمد الجبوري48628
5سامراءثالث متوسطحارس اول  ذكربهاء عالء حسن نقي الدوري48629
8ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىناديه علي كريم ياسين الحديثي48630
7االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرحسن فرحان حبيب حمود القيسي48631
15التعليم المهنيكلية االدارة واالقتصادمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايوب محمد موسى رضا دا مرجي48633
2الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكروعدهللا كريم صياد محمد البياتي48634
20الضلوعيةكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا مقداد عبدون حمد الجبوري48635
25الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىهاوزين طه حسن محمد شيخاني48636
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرعبدهللا غازي عبد سالم شكور البياتي48637
15الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرعيسى محمد عيسى خلف اللهيبي48638
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرمشعان سليمان حردان عليان الفراجي48639
28الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدنيا خليل شكور محمد -48641
8تكريتاعداديةكاتب  ذكرمصطفى عصام يعقوب يوسف التكريتي48642
25الدجيلاالمام الكاظم إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد عبدالكريم التميمي48643
18الطوزاعداديةكاتب  أنثىساره اديب كمال مصطفى .48648
18بيجيكلية الهندسةكيمياءبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىريم حميد ندا حماد الجنابي48650
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر عبد الكريم عايد رجب الجبوري48652
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15الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرگوران ازاد سعيد صالح الداودي48653
15بيجيكلية التربيه للعلوم الصرفهفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر اسماعيل محمد مخلف الحمداني48656
12الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكراحمد محسن محمد ضيدان الخزرجي48657
24الطوزكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد خلف هاشم محمود النعيمي48659
23الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمها فاضل حسن حسين الزبيدي48660
11ديوان المديريةكلية اداب/قسم اجتماعاخرىبكالوريوسمعاون باحث  أنثىزينة خضر علي مطر العزاوي48661
15يثربابتدائيةحارس ثاني  ذكرصالح مهدي حاتم علوان الحشماوي48664
18الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكراسراء محمد علي محمد شيخاني48666
30االسحاقيكلية التربية للعلوم االنسانيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين خليل ابراهيم يونس حيمش48668
10الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكربارق حسين فاضل علي التميمي48670
15التعليم المهنيابتدائيةحرفي  ذكرعدنان احمد عبدالرزاق صالح القيسي48671
20تكريتمحاسبةدبلومكاتب  أنثىايناس جمال دحام هواس الدوري48672
3ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىهناء جاسم محمد خاير الجبوري48673
14الطوزادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمصطفى مهدي فريق نامق دهمز48674
25ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمخلد عياش جاسم حمود الجواري48675
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمنهل عباس كريم هزيم التكريتي48677
25يثربكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىغدير حميد مظلوم خليل التميمي48678
25الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرذياب مرعي اعفاره شهاب الجبوري48679
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكرحكيم فرحان علي مرعي القيسي48682
15بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدهللا علي يعقوب عبد القيسي48683
11الدجيلكلية التربية علم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىياسمين جاسم احمد حسن المحاويلي48685
32االسحاقيكلية التربيةعربيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرحسن داود حسن احمد المجمعي48686
31العلمكلية تكنولوجيا المعلوماتحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرمخلد عيسى خضر درويش الجبوري48688
26تكريتكلية التربية الرياضيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام حميد صادق راضي البصام48689
17ديوان المديريةكلية العلوم علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىدجي قصي علي حسن الخزرجي48691
20يثربكلية القانون قانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرالمصطفى هادي عبد العزيز محمود التميمي48692
35الضلوعيةاخرىدبلومكاتب  ذكرليث سعد مكي علوان الجبوري48693
15االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكربشار معروف حسين حسن المجمعي48694
16سامراءالتربيةتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىسحر ناجي حمد ياسين العباسي48695
20الطوزاعداديةكاتب  أنثىيسرى قاسم حسين عريان .48696
0ديوان المديريةبدون شهادةحارس ثاني  ذكراحمد سعيد محمد خزعل الجبوري48697
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18تكريتكلية اآلدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين محمد كريم عبدالرحمن الناصري48698
30الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهدى نعمان نايف ابراهيم الخزرجي48699
8الدجيلاعداديةكاتب  أنثىنبأ حسين فاضل علي التميمي48700
15سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان خالد احمد صالح البازي48701
5االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرعبدالرحيم علي خضر حمد المجمعي48704
1الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد حمدي خضير حسين الخزرجي48705
21يثربكلية التربية للعلوم االنسانيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الواحد حميد مجيد طه الحشماوي48706
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرحمود فرج حمود حماده القيسي48708
18الدجيلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها رحاب حسين عباس الخزرجي48709
20سامراءكلية الهندسة اخرىبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىسرور طه ياسين سلطان الدوري48714
15الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعيد محسن رداد نهار الصايح48715
5الدورابتدائيةحرفي  ذكرابو عبيده عامر خلف محمد -48716
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكرايسر سعدي اسماعيل خلف الطائي48718
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرحاتم كريم ابراهيم مخلف العيساوي48721
13الدجيلاعداديةكاتب  ذكرعلي حسين فاضل علي التميمي48723
35سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين عبد السالم عبد هللا داود القصاب48724
19سامراءاالداره واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كريم كيطان عزيز اعذيه48725
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرجاسم محمد صالح عبدل معروف الداودي48726
13ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىرهان مروان احمد ناجي حسين الجبوري48727
25االسحاقياالمام االعظمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتوفيق عدنان مجبل جالم اعذيه48728
10ديوان المديريةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنغم معجل محمود حسن الجبوري48729
15سامراءابتدائيةحرفي  أنثىقاهره شامل محمد خميس العيساوي48731
25الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنال محمد حسين محمد التميمي48732
38الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى صباح مهدي حسن االسودي48733
15بيجياعداديةكاتب  أنثىاسراء جمعه علي سعيد الراوي48734
15الدوراعداديةكاتب  ذكرعلي حسين احمد علي السعداوي48736
30الطوزكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىابتهال رشيد محمد حيدر االختيارلي48739
16ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمهدي هاشم حيدر سلمان البياتي48740
15ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرشا سحاب مطر جاسم العبيدي48741
20سامراءكلية التربيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عادل حميد مخلف العباسي48744
15ديوان المديريةكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمروان سري شاكر محمود الدوري48745
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30بلدكلية االمام الجامعة إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء حسن هادي عبد الحيدري48747
16الشرقاطالعلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىميس كامل جدوع علي الجميلي48748
25سامراءكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان خليل ابراهيم محمد النيساني48749
0بلدابتدائيةحرفي  أنثىرقية جاسم محمد عبد سالم الحديدي48750
15سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرناطق محمد عبد هللا علي //48751
20الدوركهرباءدبلومكاتب  ذكردهام نجرس احميد نصيف الكوامي48752
15الدراسة الكرديةثالث متوسطحرفي اول  ذكروليد هاشم علي جالل الداودي48753
17الضلوعيةكلية االمام االعظم / اصول دينإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسمهان شالش حسين عبود الجبوري48754
12الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرزياد جاسم محمد فارس الخزرجي48756
10الشرقاطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طلب جاسم محمد اللهيبي48758
28الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم نواف شامي عاشور الخزرجي48759
5الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمر سامي احمد خلف الجبوري48760
29الدجيلكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىوالء عالء حسين علوان العبيدي48762
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمد غالب فهمي رمضان التكريتي48763
20ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرباسل هادي عباس خلف الدراجي48764
12الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرمحمد جالل شكور فتح هللا الداودي48765
30تكريتكلية التربية للبناتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالستار جابر علوان الطائي48766
33الشرقاطاالدابلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكراحمد تركي حمد محمد النعيمي48767
12الطوزثالث متوسطحرفي اول  أنثىمرال جاسم محمد باقر .48769
15الدراسة الكرديةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربختيار كمال احمد حسين الداودي48770
15الدوراعداديةكاتب  أنثىريام حسين احمد علي السعداوي48772
5االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكررافع عزيز خضير تبن غضيب48773
15العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمنعم علي فهد سبع العزاوي48774
5الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرامير نجم الدين حسن اسماعيل .48775
25الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمانع حميدي نجم عبدهللا التكريتي48777
10الضلوعيةبدون شهادةحارس ثاني  ذكروعد احمد حسن كريم الجواري48779
20االسحاقياعداديةكاتب  أنثىاميره عبدالرسول شمران عبد الوائلي48780
35بيجي0إنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرماجد حامد عبد الواحد عبد اللطيف الديوان48781
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكروائل ثابت طلب احمد العيساوي48782
22الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكروضاح مشعان شهاب احمد الجواري48783
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسرمد علي حنش ابراهيم الدراجي48784
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16تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى عبدالجبار ياسين صالح الطرودي48785
13الضلوعيةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىمروج ثابت شهاب احمد الجواري48788
15بيجياعداديةكاتب  أنثىرواء جمعه علي سعيد الراوي48789
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكراحمد حسين احمد حسين السميحي48792
25الدوراعداديةكاتب  ذكرمحمد زاحم عواد سهيل الدور48794
20الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  أنثىزينب محمد عبد الحسين محمد الخزرجي48796
40سامراءعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوفاء ياسين عباس محسن الجنابي48797
7يثربكلية التربية جغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروعد يوسف يعقوب يوسف العزاوي48798
6الضلوعيةكلية االمام الجامعة / بلد إدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراسماعيل محمد صالح علي الجبوري48799
11الضلوعيةاعداديةكاتب  ذكرمحمد مرفوع مهوس عباس السعدي48800
28العلماعداديةكاتب  أنثىانوار ثاير خضير مخلف العزاوي48801
26العلمكلية العلومكيمياءماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرحمد علي عبدهللا حسين الجميلي48803
10بيجيبدون شهادةحرفي  ذكرباسم محمد خلف محيميد العبيدي48804
8ديوان المديريةكلية الزراعةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىشيرين فرحان حمود شكطي القيسي48805
22الضلوعيةكلية االمام االعظم الجامعهلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله احمد فاضل محمد السامرائي48806
21بيجيكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جبار عبدالستار سلمان ليله48807
24بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىريمان علي شاكر محمد طاهر الطائي48808
15بلداعداديةكاتب  ذكرايناس بدر كوان الطيف العزاوي48809
5تكريتابتدائيةحرفي  ذكرعثمان احمد عمر صالح الحديثي48810
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىصفا ظافر ناظم شاكر التكريتي48811
20سامراءكلية االمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس عزاوي مجيد محمد الفتوح48812
10تكريتكلية التربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عقيل اسماعيل عبد الكريم التكريتي48814
10سامراءبدون شهادةحارس ثاني  ذكرلؤي مجيد حسن محمد الدراجي48815
12بيجياعداديةكاتب  ذكرعبدالعزيز مازن جاسم احمد الشمري48816
16ديوان المديريةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمعاون باحث  أنثىاسماء حسين علي عبد الجميلي48818
3الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرريبوار حبيب محمد سليمان -48819
5ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرسيف علي طلفاح محمد الدوري48821
16ديوان المديريةالزراعهاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكروليد مزاحم فليح ضاري القيسي48825
10تكريتبدون شهادةحرفي  ذكراحمد عبد كاظم صالح الطربولي48826
5الدجيلاعداديةكاتب  أنثىرويده ابراهيم اسماعيل خليل الزبيدي48827
15العلمكلية التربيه للعلوم االنسانيهإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقادر علي حسن صالح الجبوري48828



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

اسم الكليةاالختصاص 
القسم المتقدم 

للتعيين فيه القضاء
مجموع 

نقاط

20الدجيلاالدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم علي حسين مزحم الخزرجي48829
13االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكريونس حميد حبيب حمد القيسي48830
15ديوان المديريةقانوندبلومكاتب  ذكرعباس حميد ابراهيم محمود البياتي48831
35بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى محسن جياد شلش الحمداني48832
21الشرقاطكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرردام فائق حمود فاضل الجبوري48835
17بلدكلية االمام الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء مقدم احمد صالح -48836
12التعليم المهنيالكلية التقنيه الهندسية الكهربائيهاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر شاكر مهدي صالح الربيعي48840
10ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصدف محمد حميد جاسم الدوري48841
20الدجيلاعداديةكاتب  أنثىبان فضل جاسم محمد الربيعي48842
26تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمراء سعدون احمد جاسم التكريتي48843
15العلمكلية االدابجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافنان دحام عبد غنام الجبوري48844
15سامراءكلية بغداد للعلوم االقتصادية محاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىمريم علي ممتاز جاسم البازي48845
11الضلوعيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرساجد عيسى حسن صالح السالمي48847
29تكريتعلوم القرانإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن عبدهللا يونس عبدهللا العبيدي48848
15بيجيابتدائيةحرفي  ذكرلؤي رمضان غايب حسن الجبوري48849
24العلمكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىدعاء ضامن حسين عليوي العبيدي48851
21الدجيلالتربية للعلوم االنسانية ارشاد تربويماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىهديل نجم عبد هللا محمد المكدمي48853
30ديوان المديريةكلية االداب/اعالماخرىبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعال محمد ذياب غفار التكريتي48855
16تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىغفران بديع زكري محمد النعيمي48856
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرمحمود حامد دحام عواد اللهيبي48857
25الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسين طالب محمد حسن الحشماوي48858
19تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأسراء حاتم امين علي الناصري48859
15ديوان المديريةاعداديةكاتب  أنثىانوار رفعت عزيز حسين الحنين48862
16االسحاقيكلية التربية البدنية وعلوم الرياضهرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى عبد زيدان خلف اطعيمه48863
10الشرقاطالتربية للعلوم االنسانيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمد شهاب احمد فرج العطيه48864
25تكريتكلية التربيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان محمد عزيز حسين النعيمي48865
10تكريتكلية االدارة واالقتصادمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىرنده ربيع مصلح سليمان الجميلي48867
28ديوان المديريةكلية الزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكررعد اسعد مجول فرحان الدوري48868
12الشرقاطكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراحمد اسماعيل عبود عميري اللهيبي48869
5العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرمحمد لطف هللا مرعي حسن الجبوري48870
10االسحاقيبدون شهادةحرفي  ذكروعد خليل ابراهيم ميزر اطعيمه48871
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20بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكررفاه كلمل عبد الحسن علي الربيعي48872
12الدجيلكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرلؤي حاجم محمد شهاب الخزرجي48873
5الضلوعيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىايمان نزهان محمد عبدالحميد العزاوي48874
0الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسحر محمد خلف محمد القيسي48876
30العلمتربية علوم صرفة علوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىساره عبد الحميد حسن علي العزاوي48878
18العلمكلية العلوم االسالميةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبوران محمد عبدهللا حسن الجبوري48879
10الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرحسن علي محمد حمد البياتي48880
15االسحاقياعداديةكاتب  أنثىمريم وسمي سردي محاسن المجمعي48881
25تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر رضا عجيل مخلف الخشماني48882
20تكريتاعداديةكاتب  ذكرسيف كمال عيسى نجرس الناصري48884
20تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنار زكي طابور حسن التغلبي48885
15الضلوعيةثالث متوسطحارس اول  ذكرعبد جبار حسين مصلح الجبوري48886
20الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرجاسم صبار عبد عكله الجبوري48887
20تكريتالتربيه جغرافيهجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن عصام احمد خطاب االعنزي48888
0الطوزبدون شهادةحرفي  ذكرمحمد كريم صياد محمد البياتي48891
21تكريتكليه الزراعةاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمصطفى فاضل عبدهللا جمعه الجبوري48892
19االسحاقياخرىدبلومكاتب  ذكرسيف عبدالجبار نعمه محمد العبيدي48893
30الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمه عبد احمد كريم المكدمي48895
7تكريتكلية الحقوققانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرياسر كمال عيسى نجرس الناصري48896
15الدراسة الكرديةثالث متوسطحرفي اول  أنثىخندا عزت محمد خورشيد جباري48897
15سامراءالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب حميد علي جاسم العباسي48898
0تكريتبدون شهادةحرفي  ذكرسلطان نجم عبدهللا احمد بريسم48900
19الطوزالتربية للعلوم الصرفةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفرحان خليل حسين ابراهيم الداوودي48901
20يثربالتربية للعلوم االنسانية إنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حميد جاسم محمد الزبيدي48902
10تكريتكلية االدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمنهل صبحي حميد مجيد الحنظل48903
10قرى آمرليبدون شهادةحرفي  ذكرصباح احمد خلف اسماعيل البياتي48904
18الدراسة الكرديةكلية التربيةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسو محمد فرهود درويش الداودي48905
15بلداعداديةكاتب  ذكرلؤي جريان محمد عناد الراشدي48906
10ديوان المديريةعلوم الحاسبات والرياضياتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراوس وضاح وهيب مخلف الدوري48907
20الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفردوس سكران عباس عسكر .48908
18الدجيلتربية ابن رشد للعلوم االنسانيهلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء كاظم حسين جاسم دباغي48911
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0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىسندس محمد مجيد حسين المرسومي48912
25بلداعداديةكاتب  ذكررائد احمد مراد حسين راشدي48913
12الطوزاعداديةكاتب  ذكرفرمان احمد عثمان سليمان الجاف48914
17بلدالتربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران عادل الزم حسين الساعدي48915
0العلمبدون شهادةموظف خدمة  أنثىنسرين هزيم عبدهللا يوسف الجميلي48916
11ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرمحمد وطبان مذود حمد الطائي48917
10الطوزاعداديةكاتب  أنثىزينة ناظم جويد بيرام -48919
0الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  أنثىوالء محمد مجيد حسين المرسومي48920
30تكريتكلية التربية للعلوم االنسانيةعلم النفسدكتوراهمدرس ثان  ذكرتحرير عبدالرحمن مصطفى محمد الرماحي48921
28الدجيلكلية االداب عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانوار ضياء سلمان موحان الواسطي48922
30الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس حسن حسين رويد المشايخي48923
22تكريتكلية التربية للعلوم األنسانيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعيد معارج علوان لواخ الشمري48924
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىشيماء عمار مسلط محجوب الجنابي48926
25بيجيالزراعةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرسامر حماد عبد الواحد عبد اللطيف الديوان48928
15سامراءالعلومعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىزمن حميد محمد علي البو عباس48929
27سامراءكلية التربيةإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرويدا عبدالوهاب حميد صالح العباسي48930
25ديوان المديريةكلية االداباالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشذى جاسم محمد عبدهللا الهتاش48932
15الدراسة التركمانيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء قاسم شكر احمد البياتي48935
25الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرمحمد جمال كاظم جواد البازي48937
25تكريتكلية التربيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغزوه مزاحم خيرو بكر الخمشاني48938
4الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرعباس عادل عباس امين الدوري48941
14الطوزالتربيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد اصغر عبد حسن البياتي48943
8االسحاقيكلية الهندسةهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىمارب ماهر عبدربه كنيص اعذية48944
15الطوزالتربية للعلوم االنسانيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهاج حسين جاسم توفيق البياتي48945
15سامراءكلية التربيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجميل عزيز جاسم محيميد الويس48952
5بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمثنى صالح عايد ابراهيم التكريتي48956
1بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىعلي صالح عايد ابراهيم التكريتي48957
10االسحاقيكلية الهندسة هندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمبدر صالح محمد عليج اعذيه48958
26سامراءكلية التربيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىموج بركان خالد محمد سعيد الفيّوز48959
25سامراءاالمام االعظم الجامعةإسالميةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد خلف جواد خليل الدراجي48960
12ديوان المديريةابتدائيةحارس ثاني  ذكرسعد ابراهيم علي حسن الجبوري48961
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10الدجيلابتدائيةحارس ثاني  ذكرعباس فاضل عبد الرزاق شريف السلطاني48962
20بيجياعداديةكاتب  أنثىسجى غازي حمد جمعه السالمي48963
5االسحاقياعداديةكاتب  ذكرشجاع زيدان خلف حمد المجمعي48964
30الدورلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىليلى سعيد حمو حساني الدوري48973
25سامراءكلية العلوم السياسية اخرىبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد طارق صالح علي -48975
6الدوركلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام حسن حراز معروف الدوري48978
24سامراءعمان االردن قانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىظالل عبد الكريم علي ياسين العباسي48979
5ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالسالم علوان نجم الناصري48981
28سامراءالعلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبان كاظم رشيد حسين البومهيدي48983
15ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرانور جاسم سلمان حمندي العمري48986
20الدجيلالتربية ابن رشدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم فاضل خضير عباس الزبيدي48987
17العلمقسم تاريخ تربية بناتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغيداء محمد صالح حمد الجبوري48991
10تكريتبدون شهادةحرفي  أنثىوفاء محمد علوان حسين العظيماوي48994
6تكريتكلية االدابإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء عبد بشير سعيد العزاوي48999
15تكريتكلية اإلدارة واالقتصاداقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبلسم عدنان عبدالغفار عبدالمجيد الناصري49001
30الدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىفيان فضل جاسم محمد الربيعي49002
10الدجيلبدون شهادةموظف خدمة  ذكراياد هاشم كاظم حرفش رفيعي49005
25تكريتاعداديةكاتب  أنثىسما اياد حسين مصلح العبيدي49009
35الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى ريسان عباس عبد الحسين الخزرجي49015
15بيجيالتربية للعلوم االنسانيةجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاتن حسين عزيز جميل العكيدي49016
30ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرانس خلف حمد خضر الجبوري49017
16ديوان المديريةاالدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرنايف معجل نايف عبد الجنابي49018
10الشرقاطبدون شهادةحرفي  ذكراسماعيل خلف محمد حسين الجبوري49019
20بيجياعداديةكاتب  ذكرادريس طلب محمد شالش الجبوري49022
13الشرقاطكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس خلف حمد خضر الجبوري49023
5الشرقاطكلية العلومكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن احمد مشاري جمعه الجميلي49024
0الضلوعيةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرمحمود شهاب احمد صالح الفراجي49025
30ديوان المديريةكلية العلوم السياسيةاخرىبكالوريوسمعاون باحث  ذكرعمر فرحان حمد خضر الجبوري49027
11ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىسماح طه عبدهللا وسمي الجبوري49029
22ديوان المديريةكلية العلومعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرور عدنان حمد خضر الجبوري49030
16تكريتكلية التربية للبناتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفدوى طه ياسين خلف الخزرجي49033
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15بلدابتدائيةحارس ثاني  ذكرحسين سعد هللا عبد االمير فاضل الربيعي49035
20قرى آمرليالتربية طوزخورماتوفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمة سامي صالح زين العابدين البياتي49037
34الدجيلاآلدابعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء هاشم حسين مصطفى االعرجي49039
18الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى حسين محمد حسين الزبيدي49040
15التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام مزبان عدوان عناد العزاوي49052
15الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود عراك احمد علي الجميلي49053
10ديوان المديريةبدون شهادةحرفي  ذكربارق عبدهللا حمد خضر الجبوري49064
35الطوزالتربية للعلوم االنسانيةلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا ادهم نصرالدين حسين العبيدي49070
28الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة ادهم نصرالدين حسين العبيدي49071
10تكريتكلية التربية للبناتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام مبدر رشيد نجم الحمداني49074
7الدجيلالتربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد زياد محمود ندا الحياني49077
24تكريتكلية التربية عربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء محي رمان حبيب الحيدري49080
15الدجيلالتربية االساسيةرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغسان زياد محمود ندا الحياني49081
15ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعدي مولود حاجم سلطان الحديثي49082
11تكريتكلية االدارة واالقتصاد اقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام ابراهيم صالح عطيه المرسومي49086
15ديوان المديريةكلية علوم الحاسوب والرياضيات حاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرابوبكر علي حمود كناص الفراجي49087
30الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسمين امين حيدر مدحت صالح49113
35ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب صالح محي مصطفى االيوبي49115
6ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد خليل ابراهيم علي الملحمي49116
11الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكركاروان حسين علي محمد كريم49118
25قرى آمرلياعداديةكاتب  أنثىضفاف فوزي كريم محمد  49122
19ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند ثائر ضامن عباس الحديثي49123
18الدراسة الكرديةكلية القلم الجامعةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىچنار  شكور ابراهيم كنجه الگلي49124
32ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشروق محمود حماده صالح الجبوري49126
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرعلي رحمان صالح ولي الداودي49127
21ديوان المديريةكلية االداب اعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحسن مظهر عمر حديد العبيدي49128
25الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان نجيب محمد مصطفى الداودي49129
13الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانية لغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان  عائد  مهدي  حسين  /49132
13الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم كمال حيدر ابراهيم الخليفه49135
23الدراسة التركمانيةكلية التربية للعلوم االنسانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب سمين علي جوبان -49136
6ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصدام شهاب حميد دعيج العزاوي49138
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23الدراسة التركمانيةالتربية للعلوم االنسانية لغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد محمد مهدي حسن بزركان49139
12الدراسة الكرديةكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند بهمن عبدالكريم رشاد -49140
25الدراسة الكرديةالعلومفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد  مصطفى رشيد عارف الكيجي49144
15ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمهند سعد اسماعيل عمر النعيمي49145
20ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد مزهر عبدهللا حمودي الحياني49146
25ديوان المديريةكلية االداب اعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشهد سالم خطاب اسعد الناصري49147
29قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب  ابراهيم  عباس  خلف        49149
15ديوان المديريةكلية االداب / قسم االعالماعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرشاكر ياسين شكوري حسن العباسي49150
16قرى آمرليكلية التربية للعلوم االنسانية لغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفة  ابراهيم  عباس  خلف    49151
38قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس محمد دولت يار احمد  49153
24ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرجعفر منصور حمد عبد الجبوري49155
30قرى آمرليالعلوم االسالمية إسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد  خلف حماد  خلف    49157
25ديوان المديريةكلية االداب/قسم االعالماعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي  عامر  حسن علي  العاصي49159
26قرى آمرليكلية التربية للبناتلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  أنثىانتصار سالم يوسف محمود البياتي49163
10ديوان المديريةاالداب قسم االعالم اعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عامر عالن محمود البومهدي49164
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  ذكرهيمن صالح نصرالدين حميد -49167
10الدراسة الكرديةاعداديةكاتب  ذكرابراهيم صفر محمد ابراهيم -49168
20الدراسة الكرديةكلية اللغاتلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرازاد خورشيد محمد امين   49169
16ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفضل الرحمن سعيد هادي عبدالرحمن السامرائي49170
11ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي  قاسم  محمد  جابر الدوري49171
10الدراسة الكرديةكلية التربية للعلوم الصرفةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررزكار ازاد حسين عزيز الدوادي49178
21الدراسة الكرديةالعلومكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد رؤوف محمود احمد ال49182
25الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  أنثىمنى يشار مهدي سليمان البياتي49183
11الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالباسط صمد محمد علي الداودي49184
12الدراسة الكرديةكلية االدابلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند بهمن عبدالكريم رشاد -49185
25ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحارث  مزاحم مهدي ابراهيم الدوري 49187
20ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد صالح مهدي درويش الجبوري49188
20ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىداليا خلف علي حسين الجبوري49189
19ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىهاله جمال مهدي حسن الدوري49191
19ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفضاء جمال مهدي حسن الدوري49192
25الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىداليا ضياء جميل عبدالكريم زنكنه49193
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21الدراسة الكرديةكلية االدارة واالقتصادإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيمن جمعه طيب لطف هللا الداودي49194
5الدراسة الكرديةكلية التربية طوز خورماتولغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشنو عبدهللا عبدالكريم احمد -49196
20الدراسة الكرديةاخرىدبلومكاتب  أنثىسروه ساالر علي محمد الداودي49198
13الدراسة الكرديةكلية العلوم التطبيقيةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهردي محمدتقي صديق لطف هللا  49199
10الدراسة الكرديةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىساكار عبدالقادر محمد صالح  49200
7قرى آمرليكلية التربية للبناتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان مشعل علي وهاب اغا49201
10ديوان المديريةاالدآباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد لطفي جاسم محمد السامرائي49202
10ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكردعاء صفاء  كريم داود الدوري49204
25ديوان المديريةكلية االعالماعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرستار  حميد  احمد حمد البدري49205
18ديوان المديريةاالداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعدنان راغب ادريس صالح القيسي49206
5ديوان المديريةكلية االداباعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان رعد ياسين عبدالرزاق التكريتي49208
16تكريتعلوم حاسباتحاسوببكالوريوسمدرس رابعأنثىسجى احمد كريم عبدالرحمن49209


