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35المركز  تكريتإنكليزيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرنوار نجيب عبدالرحمن محمود الزيدي83

23المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فرحان خلف سليمان الجبوري286

25المركز  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان عدي لطوف فاصل السامرائي305

29المركز  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى سعد حسن حبيب السامرائي338

27المركز  بيجيمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمر عادل صالح يوسف القيسي375

20المركز  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان مظهر الطيف محمد الورد377

10ديوان المديريةديوان المديريةابتدائيةحرفيأنثىنرمين علي الياس صالح الجبوري525

25ابي دلف - تل البنات  الدوررياضةدبلوممعلم خامس  ذكرنهاد نزار صبري حسن الدوري565

40المركز  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعقيل شهاب احمد محمد ال رزوقي591

40المركز  الشرقاطإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمروان عمر جار موسى المرسومي613

30المركز  الشرقاطكهرباءبكالوريوسمعاون مهندس  ذكررافد زيدان خليف عيسى الجبوري619

27ابي دلف - تل البنات  الدورعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهند عبداللطيف حميد احمد الدوري640

22المركز  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل محمد عبدهللا احمد العبيدي703

34المركز  بيجيعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىليليان سامي ذياب محل الجنابي767

20المركز  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء موفق عبد العزيز كاظم السامرائي782

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىايمان نورالدين ابراهيم حسين البياتي869

32المركز  تكريتاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير حسين علي طه الصافي930

33المركز  الشرقاطتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورالهدى محمد عبدالعزيز ظاهر العبيدي1023

28المركز  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىداليا زهير مزهر فواز الدفاعي1027

22المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء جاسم محمد حسين الجبوري1127

29المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل عزيز لطيف خضير السعدي1157

18المركز  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي احمد ضامن محمد الناصري1237

20المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهير خضر حمد دخيل الجبوري1253

18المركز  بلدحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعلي نصيف جاسم محمد االحبابي1288

25ديوان المديريةديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرإبراهيم محمود إبراهيم محمد الحديثي1375
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19المركز  بيجيحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسماعيل محمد حسن حسين الجبوري1415

24المركز  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد عبدالعزيز كاظم ابراهيم السامرائي1431

26المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد راكان حسين علي الجبوري1435

20المركز  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمجبل عبدالرزاق مسلط حمود الجبوري1446

11المركز  الشرقاطرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي سميط محمد معيوف الجبوري1457

23مركزبيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد صبح الجبوري1518

20المركز  الطوزثالث متوسطحرفي اول  ذكرعمار محمد عيدان نجم الطربولي1573

30ابي دلف - تل البنات  الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىحنين علي فاضل علي الدوري1634

15المركز  بيجيكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريعقوب يوسف نوار عزيز الجنابي1662

25المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميس عسكر محمد علي السامرائي1673

21المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشاكر جاسم محمد جاسم الجبوري1706

40المركز  الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشأبيب حسين عبيد علي الدجيلي1714

28المركز  سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى عبد الحكيم علي خلف العباسي1727

33المركز  تكريتتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى جمال خضر خلف الجبوري1741

24المركز  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء فريد عبدالمجيد صالح العابد1766

25المركز  سامراءاجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكررفل امجد علي مهدي الرحماني1791

5المركز  الشرقاطكهرباءدبلومكاتب  أنثىإيمان عروة حوري محمد الجبوري1807

35المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسلوى صفر بديوي نبع الجنابي1870

20المركز  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرانمار عزام اسماعيل محمد الجبوري1883

13المركز  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده حسون حسين احمد السالوي1918

14الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب عبدهللا عبدالجليل عبدالكريم القرغولي1930

35ابي دلف - تل البنات  الدورماجستيرمهندس زراعي  ذكراسامة احمد شوقي كمال اسعد الدوري1931

10المركز  الضلوعيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتاج الدين خميس بندر محمد الجواري1937

15المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد هاشم عبد حسن احمد2005

34المركز  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند روكان ذياب جاسم الويسي2057
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24المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميعاد احمد صالح عبدهللا القيسي2072

25المركز  االسحاقيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالحكيم عبدالرحيم عباس محسن شايع2078

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي لطيف سالم عطيه العبيدي2085

20المركز  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالكريم حسين صالح حمود الجبوري2095

20المركز  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده قحطان حسين مصطفى الدراجي2231

19المركز  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فاروق شلتاغ مهدي البازي2261

30مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررباح حسن علي حسين العبيدي2273

30المركز  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهاجر سعد الطيف احمد البواسود2338

8المركز  تكريترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد سرحان العكيدي2403

15المركز  بلدحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر فالح حسن علي الحبابي2424

25المركز  الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرعلي خليل علي خالد الجبوري2437

20المركز  الضلوعيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان احمد عبدالحميد كمون الفراجي2449

40ابي دلف - تل البنات  الدورمحاسبةدبلومكاتب  أنثىطيبة خالد شاكر محمود الدوري2450

15المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام عجيل شيحان عصمي الجنابي2456

24المركز  الشرقاطرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد خلف محمد ظاهر الجبوري2495

26المركز  بيجيفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمود ابراهيم محمد صالح القيسي2496

17اسديرات  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد عبدهللا دولت طلب الجبوري2507

17المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد موفق ترك محمد الجبوري2603

28جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةتربية خاصةبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراثير ناظم رعيف حسن الجواري2628

30المركز  سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه عبدالكريم حسين علي الدوري2631

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء عادل ياسين محمود المشهداني2638

20المركز  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرثابت نجم عبدهللا مطر العبيدي2696

40المركز  بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىأسراء مؤيد مالو حسان النعيمي2700

17اسديرات  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديانا ستار محمود عبود الطائي2725

29ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى عزيز مهدي صالح الدوري2729
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30المركز  الشرقاطفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف حسين مطر حلو الجلو2744

25المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن احمد حطاب عيسى الجبوري2745

25المركز  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس حامد محي احمد العباسي2763

21المركز  الضلوعيةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنير خليل ابراهيم محمد الفراجي2784

23شيخ جميل  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخضر سعيد فرحان سعيد المكدمي2790

23المركز  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزايد قاسم محمد علي االسودي2797

30المركز  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد محمود كتاب صالح البياتي2828

17المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسيل علي خلف سليمان الجبوري2890

20المركز  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي طالب صالح حمزه الدوري2909

19المركز  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق شلتاغ مهدي البازي2915

11المركز  تكريتعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه عاصف خزعل خضير البياتي2956

17الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف نوري بنوش صالح االيوبي2986

28المركز  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعتز حامد رجب عيث القيسي2999

25المركز  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد زغير محمود خليفة الفراجي3004

27ابي دلف - تل البنات  الدورإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرفيصل حكمت صالح احمد الدوري3070

20المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر علي حماد فاضل الحمداني3076

25الجبورالضلوعيةعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيدون مؤيد سعود ابراهيم الجبوري3079

34المركز  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهالة سعود تركي مهدي السامرائي3093

25المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء علي نجم عبدهللا الجنابي3099

20اسديرات  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاطياب حبيب حسن علي الجبوري3152

37المركز  العلمإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحيدر ابراهيم صالح كريم النعيمي3206

30المركز  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود احمد جاسم احمد الفراجي3239

21المركز  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى احمد جميل سنودي الطائي3250

22المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري هاشم نوري جاسم الدليمي3260

17المركز  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد مظهر عبد العزيز كمون الفراجي3280
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23المركز  تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرسيف عبدالحكيم رمضان قدوري الناصري3335

25المركز  الطوزتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمرتضى حسن نصيف جاسم النداوي3353

30المركز  الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح حسن خليفه طه الجبوري3386

12المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق حسن سعيد خضير الجنابي3417

32المركز  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويدة عزيز علي ابراهبم البياتي3421

30المركز  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء حامد عبدهللا دخيل الجبوري3434

12المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير عبد االمير ظاهر عبود اعباده3438

24المركز  بلدكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهدى سالم عبد عباس البدري3502

25المركز  قرى آمرليجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي كريم محمد اسالن البياتي3514

20المركز  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمود طالب محمد السامرائي3533

20المركز  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفاروق عطية احمد حميد الجبوري3559

16المركز  العلمإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكراحمد علي كردي حمود الجبوري3575

18المركز  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار دلي حميد انصيف العجيلي3591

21المركز  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احمد حسين علي الجبو ري3623

31المركز  سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جمال مجيد بريسم اعذيه3662

23المركز  قرى آمرليقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرعماد نوري حسين موسى البياتي3669

6المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد بشير مهدي الجولي3675

15المركز  بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم ظافر بهاء حاجم الحسيني3683

21المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمد خلف شهاب احمد العبيدي3711

35الحاوي -كبان  االسحاقيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرالفت جاسم محمد حسين اطعيمه3715

35المركز  بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىنور اياد رحيم خلف الحشماوي3842

24المركز  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف علي جاسم عبدهللا الجبوري3986

20المركز  الدجيلرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا طالب كاظم حسن الحرباوي4008

24المركز  الطوزإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىسهاد جمال يوسف علي البياتي4025

35المركز  تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر هشام طه محمد الدنيدل4052
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18المركز  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء مجيد رشيد حميد السامرائي4066

17المركز  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرايهم مجول صبار احمد الجبوري4067

30جنوب امرلي  قرى آمرليعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عدوان خلف علي 4102٠

15المركز  الشرقاطابتدائيةموظف خدمة  أنثىبشرى حسين صالح عبدالكريم الحمداني4163

19الحاوي -كبان  االسحاقيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه علي زيدان خلف اطعيمه4247

40المركز  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىهنى رشيد مجيد خليل السامرائي4291

15ابي دلف - تل البنات  الدوراعداديةكاتب  ذكرعمر منير محمد شهاب الدوري4353

17المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفجر فرحان محمد خلف الجبوري4392

21المركز  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىختام حامد صالح خلف العزاوي4525

30المركز  الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالهادي صالح محمد كبيسي الجبوري4577

28المركز  قرى آمرليإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها فاضل محمد زيدان البياتي4578

30المركز  تكريتفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه صبار مصطفى عبدهللا الناصري4597

23المركز  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىغصون محيسن حسين احمد السالوي4605

21المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحارث كمال مهدي صالح الجوعاني4611

25المركز  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوري حميد حسين خواف الطائي4681

40المركز  بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىصبا مراد حالب مطر الحديثي4685

35المركز  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعلي حسين محمد عبدهللا السامرائي4691

25المركز والجزيرة  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء عبدهللا حسن حمد العجيلي4708

28الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعباس منصور محمد حمد شايع4747

27المركز  بيجيفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام نصيف جاسم محمد الجبوري4782

27المركز  بيجيإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج احمد حمود غريب الجنابي4818

20ابي دلف - تل البنات  الدورابتدائيةحرفي  ذكرواثق عطا اسماعيل محمود الدوري4952

18المركز  العلمتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور زيدان خلف جاسم النعيمي4997

16المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام جاسم خضير عباس البو نيسان5048

12المركز  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عدي لطوف فاضل السامرائي5072
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15المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبد الصمد تفاح طعمة القلعاوي5082

12حمرين-الناعمة  الدوررياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرزاق جميل عطيه صلفيج الشمري5091

33المركز  تكريتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه اياد يونس محمود الحشماني5113

40المركز والجزيرة  تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء احمد كاظم مصطفى الفياضي5134

30المركز  سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد ماهر نعمان محمود السامرائي5231

22المركز  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهنده محمود ابراهيم محمود البومطشر5270

20المركز  سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرابراهيم صبحي وسمي محمد ال رزوقي5310

34المركز  تكريتمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىعال قصي علي حسن الخزرجي5312

20المركز  بيجيلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح رشيد شده غربي الطائي5455

22المركز  تكريتعلوم حياةدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىشيماء منشد مرشد عطيه العبيدي5465

27الجرناف  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نواف احمد حمادي الجبوري5511

20المركز  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا خزعل الطيف صالح المليس5523

30المركز  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى سهيل نجم عبدهللا الشمري5561

11المركز  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد فارس صبري حبيب السامرائي5568

40مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدلية كريم حسين علي الجواري5611

22المركز  الدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن عباس حسن الموسوي5618

9المركز  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عبدالعزيز يحيى احمد العزوز5658

7المركز  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خالد يحيى محمود العباسي5680

30المركز  تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعلي هاتف محمد ابراهيم الزبيدي5735

17المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا داود مصطفى حمد الناصري5796

11ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمكرم قيصر ابراهيم علوان الدوري5881

13المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جمعة نايف حسين الموالي5882

8المركز  سامراءادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرفهد خالد عبدهللا محيميد السامرائي5892

25المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسنار حقي اسماعيل عمران الصباغ5898

27المركز  تكريتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيحاء ظاهر فهد مربط العبيدي5900
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25المركز  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنجاة عبدالسالم حسن محمد الجميلي5997

23المركز  العلملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد خلف مطر محسن الصائحي6001

22المركز  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عبدالرحمن كريم عبدالرحمن الناصري6021

20المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين ليث حسين بندر النعيمي6110

29المركز  سامراءتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراحسان رشيد ابراهيم حمدي الرحماني6128

39ابي دلف - تل البنات  الدوررياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيام مانع شوقي حمدي الدوري6154

18المركز  بيجيفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتقوى جاسم علي ابراهيم دهلكي6247

22المركز  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عامر مصلح محمد الجميلي6325

21ابي دلف - تل البنات  الدورفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور مصطفى فاضل رزيق الدوري6390

7المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا وائل مصطفى جاسم دبان6537

30المركز  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالناصر خليل ابراهيم باييز الحديثي6542

25المركز والجزيرة  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح جمال محمدعلي فتحي الحمداني6549

15المركز  تكريتإدارة اعمالماجستيرمالحظ  أنثىهدى مثنى علي حسين العزاوي6601

10المركز  تكريتلغة فرنسيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس احمد حمدي صالح الجعفري6729

30المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسحر جاسم زيدان مخيلف الجنابي6782

30ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراسيل محمد شهاب احمد الدوري6789

30المركز  بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرحيدر حاتم عبود سلمان العنبكي6795

13المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسحر كريم محمد هزاع الطائي6807

11المركز  تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده ابراهيم خليل ابراهيم الدوري6820

25الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرفتاح محمد علي غثوان الجبوري6845

15المركز  الضلوعيةقانونماجستيرقانوني  ذكرمصطفى جاسم محمد حسين الدليمي6864

19المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء مخلف عباس ياسين الكنعاني6869

28المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمجاهد عبدهللا روضان دخيل الجبوري6916

35ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكروليد سمير فاضل عمر الدوري6948

13المركز  العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسلسبيل عبدالعظيم جميل مطلك الجبوري7015
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6المركز  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سالم طه هزاع القاسمي7044

24المركز  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجمان جرير عبدالكريم ياسين الناصري7069

35الهيكل  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمنعم محمد محمود علي الجميلي7104

30المركز  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم صباح مصطفى علي الجبوري7146

12المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد خالد محمد رشيد الجنابي7152

26المركز  العلمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناظم خضير لطيف العبيدي7169

35المركز  الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرمحمد دخيل حسين ماجد الجبوري7170

20المركز  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرالمأمون حسن عبدهللا عليوي العباسي7197

18المركز  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره علي حسين عبدهللا العبيدي7235

20المركز  سامراءحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرابوبكر زهير ناجي صالح الدهان7281

25المركز  الشرقاطرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احمد فرج نجم اللهيبي7326

20المركز  قرى آمرليتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه حسن خورشيد حميد البياتي7339

20المركز  الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرفرحان كريم خورشيد اسعد الداودي7355

25المركز  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعامر نجم عبدهللا مشعل الجوعاني7403

25ابي دلف - تل البنات  الدورتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنسرين ستار عزيز سمير العاني7456

25شمال امرلي  قرى آمرليعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عسكر موسى اسماعيل الباتي7478

10مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهى سعيد جاسم محمد الخزرجي7511

40المركز  بلدادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرسالم خليل ابراهيم شهاب العبيدي7529

17المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا رزوق حميد حسن العباسي7532

15المركز  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيريفان مصطفى محمد سعيد البرزنجي7565

25المركز  الشرقاطمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد يوسف عياش محمد الجبوري7568

20المركزبيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف عكله شهاب الجميلي7612

22ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه منذر رزوقي ويس الدوري7640

27المركز  بيجيرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر محمد امين خلف القيسي7642

45المركز  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراحمد هيشان بكر محمد الجبوري7692
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16المركز  العلملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغرام ابراهيم عبد حاذور العبيدي7702

24المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد رسول فهد محمد الجبوري7747

35المركز  الشرقاطادبي/علمياعداديةكاتب  ذكرماهر محمد احمد حمد الحمد7763

15المركز  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرربيع عبيد حسين شبيب الفراجي7789

35المركز  بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمها باسل محمد عزيز  الجاف7802

36المركز  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصهيب عبد عيسى مطر الجبوري7833

21المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فارس ظاهر حمد الجبوري7854

24المركز  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه نعمان سرحان حميد السامرائي7881

20المركز  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكردريد عادل احمد عاشور البياتي7970

34المركز  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء حسن كنعان احمد العباسي7987

26المركز  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىريم عبدالوهاب كريم حسين النيساني8083

35المركز  الطوزابتدائيةحارس ثاني  ذكرماهر رعد علي حسين البياتي8110

14المركز  الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرحسن لطيف عباس محمد الموسوي8136

15الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاوراس جمال دحام هواس الدوري8262

8المركز  العلمرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجهينه فاضل محمد طياوي الجبوري8268

23المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعال ماجد حسن علي 8277٠

30المركز - الجالم  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىجميله احمد ابراهيم احمد العواد8295

15المركز  بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسين جابر جاسم حسن الحرباوي8320

32عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران داود سلمان علي السعيدي8367

30الهيكل  الشرقاطعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحرجان عبدالرزاق حرجان ارحيم الجميلي8385

20المركز  بلدفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور حسون علوان شالش التميمي8412

11المركز - الجالم  سامراءارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرفارس نشأت فارس طعان العزاوي8420

32عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعبدهللا حسن احمد معجون التكريتي8430

35النهرين - الحردانية  الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرغالب احمد مهدي كمون الفراجي8460

25الصينية  بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير عنيزان سرحان علي الحمداني8465
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27ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء مصطفى زعيان احمد الدوري8493

30المركز  بلداخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرحسنين علي جواد حمد السعدي8517

28المركز  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمكارم فاضل صلبي سعيد الجميلي8542

20المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران حسام فاضل رشيد السامرائي8616

35النهرين - الحردانية  الضلوعيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم احمد مهدي كمون الفراجي8643

28المركز  العلمفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصعب عماد محمد نعمان البياتي8651

23المركز والجزيرة  تكريترياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد ابراهيم محمد صالح /8655

33المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز عيسى صلبي سعيد الجميلي8674

20البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسن طلب خلف الجبوري8706

22سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس ناظم عبد المحسن مصطفى البياتي8735

34حمرين-الناعمة  الدورعربيدبلوممعلم خامس  ذكرظاهر احمد كاظم كركز العيساوي8739

30المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب شهاب احمد حسين الربيعي8740

32المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىهاله رياض مجبل عباس السامرائي8765

30اسديرات  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىكرامة رشيد احمد ضامن الجبوري8777

34المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء اسماعيل احمد هيالن العباسي8788

15الجبورالضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سلمان درويش خلف الجبوري8790

30المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى ثاير محمود فرحان اللهيبي8800

22سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهدي فصل احمد كبسون البياتي8818

10المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى باسل عمر صالح الشلهم8822

19المعتصم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء مهند مولود خزعل السامرائي8827

28سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء حميد مهاوش فرحان العبيدي8841

18محطة بلد  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد قاسم محمد عزيز الرفيعي8960

17المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عيسى احمد امين الصالحي8964

24رمضانالدجيلمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحاتم محمد عبد هللا جلوي الذيابي8989

18جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةاجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغيداء صافي خلف دبعون العزاوي9052
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30المركز  الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبود مهدي حسين المكدمي9053

22الجرناف  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي احمد سلطان الجبوري9083

23ابي دلف - تل البنات  الدورعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكروضاح محمود شاكر أحمد الدوري9095

35الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمار محمد صالح عبدالرزاق السامرائي9097

19المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام ناظم علي فرحان الفريجي9111

40المركز  بلداعداديةكاتب  ذكرحسن سالم عبود عباس ال حداد الحسني9116

25المعتصم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنور الدين عبد الرزاق محمد حسن السامرائي9153

21مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدالعزيز خضير مزعل الدليمي9186

30ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفارس نور الدين جاسم احمد البياتي9191

16الجرناف  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان توفيق محمد حمد اللهيبي9197

20الصينية  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراركان صبار بدوي محمد الجنابي9199

15النهرين - الحردانية  الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر فاضل محمود خميس الفراجي9222

28الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء نجاح سنودي بكر الطائي9235

30الهيكل  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عطاهللا عليان اسود الجبوري9284

32الحاوي -كبان  االسحاقيإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمصطفى عطا حبيب محمد اطعيمه9348

20المعتصم  سامراءحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعذراء محمد زيدان حسين .9355

30مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا علي غضبان محمد الجبوري9358

30الجبورالضلوعيةلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىغصون عبد مذري سالم الجبوري9359

29المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ احمد شكري محمود الوطني9365

40المركز  الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسروه عادل محمد حميد الداودي9380

17الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد عيسى سلمان الجبوري9381

12المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عالء الدين احمد داود العجيلي9386

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى مرعي ياسين خضير البواسود9411

32المركز  قرى آمرليعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان حسن حمد كاظم البياتي9495

13الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلطان جايد عكله شهاب الجميلي9513
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20المركز  بلدتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون كامل حسين علوان القريشي9565

20المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد عبدهللا دخيل ماجد الجبوري9613

20المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ثامر جاسم محمد البو مهيدي9619

15الجرناف  الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىاسماء سعود برزان طه الجبوري9676

25السكنية تلول الباج  الشرقاطلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىرنده خلف احمد محمد الجميلي9681

10المعتصم  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغادة محمد صبار حسين -9685

25ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهاشم محمد حساني محمد الدوري9699

15الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث مدين محمد احمد الجواري9701

15المركز  الطوزكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالغفور مديح امين حميد اليياتي9703

15الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى سالم جمعه حمد الجبوري9759

27المركز - بني سعد  يثربكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرانمار مشعان ابراهيم احمد المزروعي9841

20البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد كوان عطيه شويش العزاوي9849

15الجرناف  الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىباسمه رمضان علي عبدهللا الجبوري9870

27الحاتمية  يثربجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خضير عباس عكاب التميمي9890

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد حمد حسن حنده الجميلي9895

12المركز والجزيرة  تكريتجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي صابر علي احمد الدوري9897

20شمال امرلي  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن هجران امين لطيف 9914٠

15المركز  العلمابتدائيةحارس ثاني  ذكرعز الدين احمد حسن حمادة الجبوري9917

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرماهر احمد رمضان محيميد العزاوي9929

16الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروميض فائز صالح محمد التكريتي9942

25الصينية  بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكررشيد محمد رشيد حمود الجنابي9996

21سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرابو بكر احمد ابراهيم حمودي البياتي10013

31السكنية تلول الباج  الشرقاطعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريام علي محمد الطيف الجبوري10015

26حمرين-الناعمة  الدورعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان علي ساجت عبطان الطريمشاوي10018

25جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكراحمد عبدهللا عكيل حماده الدليمي10032
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30المركز والجزيرة  تكريتمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره سامي سلطان محمد الناصري10047

25المركز  العلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن خالد خلف درويش الجبوري10105

10المركز  العلمحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرميسر علي عبدهللا يوسف الجميلي10106

33المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمجدالدين محمد صالح خليل السامرائي10175

30المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغرام سعد جابر عبيد الشمري10176

30الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهدي صالح موسى علي الجبوري10179

18المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفيحاء محمد عواد صالح الشهرلي10240

20سيد غريب  يثربجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرحسن جسام محمد جاسم الخفاجي10268

17المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر خوام عباس حسين البواسود10276

18الحاوي -كبان  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمؤيد ماهر علي حسين طرفه10281

22المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه حسن ابراهيم خلف السامرائي10288

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عنتر احمد عبدهللا الجبوري10310

12عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبأ محمد علي محمد العزاوي10318

15المركز  العلمثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاطياف عواد لطيف حمد الجبوري10342

21البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوسن حامد خلف صالح القيسي10345

35المعتصم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس خضر عباس زيدان السامرائي10374

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى زياد عايد قدوري البزوني10377

40الجزيرة - الحويش  سامراءمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسماح ياسر خليل ابراهيم البشير10429

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىنور سلمان علوان سلمان المفرجي10436

30الجرناف  الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسامي محمد علي غثوان الجبوري10443

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكراحمد ضاري ذياب محمد مكدمي10447

15ابي دلف - تل البنات  الدورثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرخالد حماد جاسم حميد -10460

35المركز والجزيرة  تكريترياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد طاهر خيرهللا مخلف الكرغولي10475

15الحاتمية  يثربرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر عباس حربي طعمه الدليمي10498

26الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنزار عبدالكريم خلف حسن النيساني10513
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11الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزهير عبدهللا سليم عيسى الجواري10525

20المركز - الجالم  سامراءفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى عدنان ابراهيم علي العزاوي10580

17المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد جبار محي علي ا10658

25المعتصم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مزهر صالح اسود البوحمود10659

18اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان حسن مدهللا صالح الجبوري10681

28الجرناف  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسالم خلف موسى علي الجبوري10690

20الجرناف  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفالح عسل بدي حسن الجبوري10694

25الجزيرة - الحويش  سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرارشد ابراهيم جاسم محمد النيساني10700

21سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه شجاع حسين علي البياتي10708

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه عدنان مولود ياسين الجويني10709

20البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس هادي درويش حسين الشمري10717

32الهيكل  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا ظاهر عبدهللا محمد الجبوري10746

25الجبورالضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد عبدهللا عبد علي الجبوري10760

15المركز والجزيرة  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشائر سامي محمد خضير الحديثي10813

25المركز - الجالم  سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكررامي جاسم ابراهيم احمد السامرائي10836

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء حسين خالد مصلح المصلح10848

45المركز  بلدرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب سلمان محمدحسن احمد الشيباني10855

25الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىورود هاشم صالح احمد كنزع10856

26المركز  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء وفيق متعب محمد النوري10874

25المركز والجزيرة  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاطياف رفعت محمد عبد الناصري10909

35سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمروه بلهم احمد حسين الدوري10924

32المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبان محمد حسن عباس السامرائي10961

24الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن سطام جاسم عبد الجبوري11001

45المركز  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهراء مسلم رشيد محمود الموالي11030

11ابي دلف - تل البنات  الدورجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى عبد مجيد محمود البو بدري11056
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34مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طه محمود حبيب11059

22المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم حسين الحديدي11075

35المعتصم  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء سليم علي حسن السامرائي11104

27السكنية تلول الباج  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار سليم جاسم حسين الجحيشي11219

30المركز  العلمعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامال ضياء عبد هللا محمود الجبوري11242

22المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي عواد صالح الشهرلي11253

25المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد تركي محمد حبيب /11262

8المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس صباح انور عبدهللا التكريتي11288

27المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد ظافر فيصل محمد السامرائي11312

12المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبد عبش بنيان القيسي11394

20ابي دلف - تل البنات  الدورثالث متوسطحرفي اول  ذكرحميد عفيف حميد احمد الدوري11409

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمود عبدهللا علي فاضل الجبوري11447

27المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى علي حسين احمد -11460

25النهرين - الحردانية  الضلوعيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد حميد محمد محمود العزاوي11465

32المركز  الطوزلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكردنيا نجاة عبيد محمد الداودي11535

16ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمروان هاشم اصليفج محمود الناصري11565

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيسرى ابراهيم محمد شيخ الجبوري11568

27ابي دلف - تل البنات  الدورفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان عطا هللا محمد عيادة الدوري11614

25الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه ابراهيم عبدالباقي حمود السامرائي11624

27المركز والجزيرة  تكريتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرواسي فالح شهاب احمد الجنابي11633

28المركز  بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره فاضل عباس جاسم عرب11688

22المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد رشيد عبد الصاحب محمد حيدري11706

1ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرفرحان فالح حسن فرحان الفراجي11731

18المركز والجزيرة  تكريترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايالف نجاح دعوس خضير الحديثي11738

20المركز والجزيرة  بلدرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار مدب عواد عبد الجنابي11793
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15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد محمود زيدان خلف البياتي11811

20الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنداء محمد محسن حمد الجنابي11837

30ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفرح فرمان صالح يوسف الدوري11846

22المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود جاسم حماده محيميد الجبوري11847

30تل كصيبة  الدورعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد حمد لطيف عيسى الدوري11878

15المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا صبيح جاسم محمد العبيدي11896

31اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسطم احمد عبوش عبدالكريم الجبوري11942

40المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاساور عدنان موسى خلف الصميدعي11993

15الجرناف  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم علي عطية حميد اللهيبي11996

15مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن مصطفى بليل عكيل الدليمي12038

26اسديرات  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجهاد مدهللا عبدهللا محسن الصحن12059

30المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى حميد جاسم محمد السامرائي12062

35ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىحنان جمال لطيف عيسى الدوري12093

27المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروئام حمد اسود خلف الجبوري12102

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربرهان عبدهللا احمد نجم الجبوري12110

27الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيا كمال مصطفى حسون الجبوري12149

30الهيكل  الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررعد محمد جارهللا حويجه الجميلي12213

31اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى سعد جمعه حمادي الجبوري12230

26الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسهيل نجم هليم ربع الجبوري12315

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس فائق حسين شومل العبيدي12337

30الجرناف  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين عزالدين عبدهللا احمد اللهيبي12361

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان عجيمي برع احمد الناصري12374

11الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشريهان نعمان مردان رضا الداودي12427

20المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرازهر تركي علوان حسين الزبيدي12440

19ابي دلف - تل البنات  الدوركيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحيم كرم احمد زهو الدوري12452
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14المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان غني عبدهللا مهدي الجولي12456

20ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاالء فيصل حسن احمد السامرائي12481

21المركز  بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرصالح هاشم صبري أنصيف الحديثي12492

13السكنية تلول الباج  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرفل احمد اسماعيل عبدهللا الجبوري12506

16المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالقهار قاسم هاشم خليل السامرائي12523

22المركز  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين محمد رشيد حمد السعيدي12531

25المركز  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتغريد احمد علي محمد المزروعي12579

15اسديرات  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبنان مصطفى هلوش خضر الحمداني12586

26المركز  الدجيلقانونماجستيرقانوني  ذكرعدنان رحيم علي سلطان الخزرجي12603

16السكنية تلول الباج  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد محمود عثمان سعد الجبوري12615

25ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء عباس خضير ويس المجمعي12625

15الجرناف  الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكرجميله حسن علي عبد هللا الجبوري12637

25المركز - بني سعد  يثربجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسامي وهاب خلف فالح العاني12650

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا ارديني المياحي12654

15السكنية تلول الباج  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمالك فاضل حمير دخيل الشمري12663

12الحاوي -كبان  االسحاقيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب شهاب احمد علي شايع12706

25الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء احمد حريد خلف الجبوري12715

15الصينية  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام دلف جياد مالح الجنابي12748

12السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم جاسم حماده احمد الشمري12755

28الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير عبدالرزاق علي عويد الجبوري12786

15الجرناف  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه راوي ياسين حسين الجبوري12787

30الجرناف  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد علي ابراهيم كبيسي الجبوري12798

14البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىلمياء عبيد خلف صالح القيسي12847

20السكنية تلول الباج  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسطم حجي جدوع عبد الجبوري12857

5البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتابتدائيةحرفي  ذكرمحمد طه دلي كامل العجيلي12881
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33الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزريا ابراهيم مدحت محمد الداودي12928

22الحاوي -كبان  االسحاقيعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىهيام حسين احمد عويد اغضيب12947

35الجبورالضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرند عبد الكريم خلف عبد التميمي13003

12تل كصيبة  الدورعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد نعمان زيد مذري الشمري13006

27المركز  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء ابراهيم خلف علي السعيدي13019

35الهيكل  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد محسن رجب عواد الجبوري13042

20المركز - الجالم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنسيم احمد حسن علي جنابي13056

14السجلة  الدجيلرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد حسان عباس حمزه الخزرجي13058

20السكنية تلول الباج  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام عبدهللا حمد جخدم الجميلي13059

18المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر ارحيم علي خلف العباسي13083

29الصينية  بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريم فاضل عباس عفصان الحمداني13086

26مكيشيفة ( دجلة )  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربراء صفاء خالص يونس السامرائي13096

32ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عارف عدنان رشيد البياتي13100

30اسديرات  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروى نجرس حسن علي الجبوري13123

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء عبد محمد حاجم الربيعي13140

38ابي دلف - تل البنات  الدوررياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمازن محمد رشاد حمدي الدوري13192

27اسديرات  الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد شهاب حميد فاضل الجبوري13222

20جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جبار حسين مصلح الجبوري13223

12الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنبز جبار احمد سعيد الداودي13281

19المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث عبود محمد صالح العباسي13290

21المركز والجزيرة  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار نعمان زيد مذري الشمري13354

16الجبورالضلوعيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور صالح حبيب علي االحبابي13386

20الجرناف  الشرقاطاعداديةكاتب  ذكراسامه فؤاد محمد سلطان الجبوري13387

19الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن جاسم محمد علولن الخزرجي13389

24ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى رافع علي عبدالقادر الحمداني13407
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25المركز  بلدعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد موفق عزيز سلمان البلداوي13410

22المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد عبد احمد الحيالي13416

23محطة بلد  بلدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانسام جسام محمد جاسم االسدي13436

27اسديرات  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا حسين عبدهللا سعيد الجبوري13453

17السكنية تلول الباج  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنار حمد محي حويجه الجميلي13480

25المركز - الجالم  سامراءاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىتغريد محمود بخيت مخلف الفراجي13500

10البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبداللطيف صالح عيسى محمد العبيدي13521

25السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمود سالم ظاهر حسن الجبوري13533

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحسن علي موسى علي البياتي13562

25شيخ جميل  الدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي شهاب احمد صالح التميمي13586

27المركز والجزيرة  تكريتمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايمن حمادة جاسم حسن الفراجي13597

35المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه كوان حميد عبد العزاوي13604

26البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرايوب عدنان رحمن عمر العبيدي13663

20شمال امرلي  قرى آمرليجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحربيه علي هزاع علي البياتي13665

24المركز - الجالم  سامراءعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرإبراهيم جمال فيصل عبد الجبار اإلبراهيم13681

17البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف مجول حمادي عساف العجيلي13690

30المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراوية عزيز شاكر عزيز السامرائي13715

25المركز  الشرقاطاجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرهيثم احمد حسين عكله الجبوري13722

21المركز - الجالم  سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساهره عبدهللا حسين سلمان العباسي13726

20رمضانالدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعتز تركي صالح احمد الدليمي13737

12عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ايوب محمد حمود البوعلي13740

25المركز  الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرعباس جليل محمود حسن الزبيدي13746

21ابي دلف - تل البنات  الدورفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرايهاب طه عايد محمد الدوري13751

26المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى عبدهللا حرجان جاسم الجنابي13764

20اسديرات  الشرقاطجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمد اسماعيل حسن ناصر الجبوري13773
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30عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير تحسين محمد حميد الجوعاني13804

35المركز  االسحاقيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىمريم عامر عباس نصيف الدليمي13810

27الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض روكان محمد ذياب البياتي13826

11المركز  قرى آمرليعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيران قادر اسماعيل مصطفى البياتي13890

25حمرين-الناعمة  الدوررياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال محمد قربان علي الجباري13892

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد يونس محمد حماد الجبوري13914

28ابي دلف - تل البنات  الدورجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف باسم حاتم جامل العبيدي13943

21ابي دلف - تل البنات  الدوراقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسوزان خليفه نجم عبدهللا البو عجيل13973

15الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا هيثم عبداللطيف رحيم الثلح13985

22الهيكل  الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمصطفى ميسر احمد سليمان دليمي13986

17الحاوي -كبان  االسحاقيعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرضياء ياسين مخلف فرحان العزاوي14033

11الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرويس محمد محمود حميد الجبوري14054

20الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر حمود صبحي علي العبيدي14091

21البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميمونه حسن حنيفش خلف العجيلي14094

30المركز - الجالم  سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمروة ياسين خضير عباس السامرائي14100

35الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراثير صباح محمد جسام اغضيب14113

35الصينية  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىصفا عماد احمد حمادي الجنابي14173

35ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنهى عيسى جاسم محمد الدوري14200

24مكيشيفة ( دجلة )  سامراءحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرحاب فيصل مشعل حسن14204

12المركز  بيجيرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا حسين علي حسن الجنابي14206

26الجرناف  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد كامل احمد عبدهللا الجبوري14220

20البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس عامر عباس نصيف الدليمي14231

30الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح خلف عواد الدليمي14233

28المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف رعد يوسف حميد الرحماني14274

26اسديرات  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خضر محمد صالح الطالل14292
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15شمال امرلي  قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسام تحسين شكر محمود البياتي14298

15التعليم المهني  التعليم المهنيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىجيمن ساقي عبدالكريم محمد زنكنه14308

10الهيكل  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضياء خضر حسن علي الجبوري14334

27الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور حسين خلف عطيه النيساني14340

26اسديرات  الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىرضاء علي محمود سليمان الدليمي14372

21الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم حسن صالح جاسم اطعيمة14381

26البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعيسى غسان رشيد احمد الناصري14387

25المركز  الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكراركان يوسف مصلح امحيميد الجبوري14404

40الجزيرة - الحويش  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى وليد احمد صالح الدراجي14451

13الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرحمن عبدهللا هادي سلمان العباسي14457

27الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسليم ابراهيم محمد حسن مشمري14468

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىساره نزار نجم عبدهللا األلوسي14471

13المركز  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه ناصر فرحان حمود الجبوري14478

24المركز  العلمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد علي حسين جاسم الجميلي14486

15المعتصم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآية سعيد عباس حسن البو اسود14504

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد عبود علوان شالل الجواري14514

29الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبدور جاسم محمد مهدي14623

25المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند صالح محمد مصلح البو عباس14640

40المركز  الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء صفر جواد محمد الداودي14654

33ديوان المديرية  ديوان المديريةاخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   أنثىمروه احمد طه حسن البو اسود14696

10عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء عادل عبدهللا مهدي الدوري14697

28ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق جواد حمود حسن الحمداني14705

21السكنية تلول الباج  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفبصل خالد مطر فنجان الشمري14731

20المركز - الجالم  سامراءإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىايمان هالل عباس محمد السامرائي14782

24مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايناس عبدالسالم عبدالستار ياسين الفهد14793
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25تل كصيبة  الدوررياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىالهام طاهر محمد اسعد الدوري14804

30المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالرحمن براك عبدهللا العباسي14825

35المركز - الجالم  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىتغريد عبدالغني جاسم احمد العباسي14828

30المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند نعمه سالم علوان العباسي14848

35المركز والجزيرة  تكريتفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء خلف حمد سليمان الجبوري14867

8المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم خلف جدوع خلف القيسي14879

40المركز  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشيرين جميل احمد حمادي الجنابي14905

22ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىرواء حامد ايوب ابراهيم المرابحي14918

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمروه عادل حسين الطيف البوعباس14927

24المركز  بلدعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات طه محمود رحيم المزروعي14988

20سمرة- ربيضة - خزامية  العلمجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحامد شخير نزال جيجي العزاوي14996

40المركز  الطوزفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة شكور محمود احمد الحمداني15004

33المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعالء عبدالودود احمد خطاب الزبيدي15007

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عبدهللا محمد عواد العباسي15039

11مكيشيفة ( دجلة )  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالحارث حسين محمد خلف 15054٠

17الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار عبدالودود احمد خطاب الزبيدي15103

25المركز  بيجيارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىايالف عامر عبدالرحمن طه الحديثي15107

25ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد جمعه حماد جوكل البياتي15115

19الحاوي -كبان  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق كامل صعب علي اطعيمه15172

13الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرراغب عبدهللا فارس حسن الجبوري15183

25شمال امرلي  قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعلي عاصي عباس رضا البياتي15192

18المركز - بني سعد  يثربرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيدان بشير محمد يونس الجنابي15263

15المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعادلة خليل ابراهيم صالح البشير15274

25شمال امرلي  قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرشهاب احمد حسن شريف البياتي15275

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسماهر عادل محمد صالح الجنابي15280
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18المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىضمياء علي حميد كجوان الكراعي15282

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاضل عواد قاسم محمد البياتي15287

25الجرناف  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرباسم خلف حمود حسين الجبوري15309

25النهرين - الحردانية  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر علي جاسم محمد الفراجي15320

30البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإدارة اعمالدبلومكاتب  أنثىبشرى محمود احمد ظاهر الجميلي15365

16اسديرات  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغاليه احمد عيسى حسن الجبوري15400

17المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سعدون احمد علوان العزاوي15402

15المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىميسم ياسين هادي فرحان السامرائي15414

15المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه حامد حسن بخيت العباسي15424

25المركز - بني سعد  يثرباجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهادي حسن احمد علي االحبابي15429

26الجرناف  الشرقاطاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكروليد خالد حسين مندال الجبوري15510

34المركز - الجالم  سامراءمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىساره مجيد جمعه مجيد االبليبل15524

20المركز  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامجد ماهر مزهر عبيد الدجيلي15526

19الحاوي -كبان  االسحاقيثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء رسول محمد ناجي اغضيب15538

24الهيكل  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن خلف محمد حمد الجبوري15570

11المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمد ابراهيم محمود البدري15581

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحامد احمد محمود صالح العنكود15591

17الحاتمية  يثربعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصلح عبد مصلح حسين الحشماوي15610

25جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىساره ثاير مناور حسان العزاوي15626

15المركز  الشرقاطابتدائيةحرفي  أنثىخديجه حماده خليل علي الجبوري15636

25البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل مزبان عدوان عناد العزاوي15643

22البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهارون رشيد صالح حميد العجيلي15652

21المركز  بيجيكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالقادر وائل رشيد صالح الحمداني15671

22البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس اعبيد محمد بكر القيسي15685

21المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسراب سعد عسل محمود الجبوري15692
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28تل كصيبة  الدورعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حمد عداد عطية الجذله15705

27جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر ثاير منار حسان العزاوي15724

40الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررشا صالح نواف مطلق الجواري15726

25الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاميمه حسن ابراهيم صالح الرحماني15742

17المركز  قرى آمرليإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان عصام فليح حسن البياتي15750

28الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى كاظم ماهر حياوي التكريتي15776

27الهيكل  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعامر عبدالسميع عطيه علي الجميلي15782

7مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان ردمان جاسم محمد15786

25المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنرجس ثامر مصطفى احمد /15799

40المركز  بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرلواء عبد علي حسين فليفل العبيدي15807

15المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايهاب حازم محمد سمير السامرائي15827

15الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمزه عبد المنعم رمضان طه الهاشمي15870

19الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريا نايف عبود سلمان البونيسان15944

23تل كصيبة  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد تركي فليح محداة الشمري16001

13المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور عبدالجبار ناصر محمد الخابور16004

28البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرسعد متعب وسمي تمران الشودحي16018

20مكيشيفة ( دجلة )  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرتاج الدين ليث عبدالعزيز كاظم السامرائي16030

28المركز  الدجيلكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ضياء محمد حسين الزبيدي16105

25المركز  االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاالء ياس صالح غريب شايع16106

25المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرباسم محمد حبيب محمد النيساني16121

11المركز والجزيرة  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل عدنان خليل ابراهيم البياتي16151

10المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمرجانة فوزي يوسف مخلف االيادي16167

23سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي هادي فيصل جمعه البياتي16168

10المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاله ابراهيم فرحان شهوان الغريري16194

7المركز - الجالم  سامراءجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى مبدر صالح علي السامرائي16204
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25سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرونق محمد عبد الخالق محمد الجبوري16211

22حمرين-الناعمة  الدورعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشيرين حمزه فتحي يوسف الدوري16256

28المركز - الجالم  سامراءقانونماجستيرقانوني  ذكرهاني حمدان عبا علي المرسومي16265

20عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغزوان علي حسن محمد الدوري16298

35ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد علي جويد محمد المحمد16310

20المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده ابراهيم مصلح لطيف العصافي16320

25الجرناف  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنوري حميد حالول علي الجبوري16321

22الجرناف  الشرقاطتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حميد حالول علي الجبوري16365

30ابي دلف - تل البنات  الدورجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد ظاهر خسارة حسين الدوري16369

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمروان علي حسن محمد الدوري16372

25المركز  بلدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان كامل عواد عبد الجنابي16385

25الهيكل  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد علي محمد صالح الجبوري16427

13المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحذيفه اياد ابراهيم حسن الجاسم النجم16439

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم علي جاسم محمد الدليمي16464

20المركز - الجالم  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكراحمد ياسين نصيف جاسم البازي16475

14المركز  العلمرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا محمد طه احمد الجبوري16492

23تل كصيبة  الدورإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحواس ناجي هليل جدعان الشمري16506

30المركز  الدجيلحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد قاسم كاظم جواد المرسومي16517

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن عباس ابراهيم علي المفرجي16525

28النهرين - الحردانية  الضلوعيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جاسم محمد رميض الفراجي16532

35المركز  قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنور عدنان ولي محمد الداودي16540

13المركز  بلدرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايمن محمد علوان خلف الزبيدي16555

35ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرحسين علي محمود عبدهللا خرمانلو16556

30المركز  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عدنان يونس عائد الحديثي16616

22المركز  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنجله علي خلف عبدهللا البياتي16647
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34شمال امرلي  قرى آمرليقانوندكتوراهمشاور قانوني مساعدذكرراجي يوسف محمود يوسف البياتي16663

10المركز  الدجيلرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق عادل سامي مالك الخزرجي16671

23المعتصم  سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالرزاق احمد صالح السامرائي16704

19ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا محمود حميد عبدهللا الحسيني16777

25المركز - بني سعد  يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرراسم صالح عبدهللا خضير المزروعي16787

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرسمير احمد محجوب خلف الجبوري16810

15محطة بلد  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين علي حسين علي العزاوي16869

27الهيكل  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ياس سعيد حديد الجبوري16876

30الهيكل  الشرقاطإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرزكريا يحيى نجرس ياسين الجبوري16885

25المركز  الطوزجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ولي محمد عباس البياتي16889

31اسديرات  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء صالح محمد عطا هللا الجميلي16892

16اسديرات  الشرقاطعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهشام احمد مجبل عبدالرزاق الجبوري16894

21جنوب امرلي  قرى آمرليفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد مزهر نوري ذياب البياتي16903

25المركز - بني سعد  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان بدر عزيز كماش الخسرجي16904

20الحاتمية  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء كاظم حسن كاظم العابدي16910

15البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد صالح حسين علي القيسي16945

27الهيكل  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء عبدهللا جاسم محمد الجحيشي16958

35المركز  بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عبد الغني هادي عبد حساني البلداوي16990

28المركز والجزيرة  تكريتهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرمحمد صباح ارحيم مرزوك العلكاوي17004

28الجرناف  الشرقاطإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرشاكر حسين علي فرهود اللهيبي17014

40المركز والجزيرة  تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسحر فهمي جرجيس احمد العيساوي17028

33محطة بلد  بلدعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرياسين خلف محمد حسن الشمري17036

20الجرناف  الشرقاطرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم محمود محمد سعدون الجبوري17038

9السجلة  الدجيلكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامال اسماعيل خضير صالح الخزرجي17049

30المركز  الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصباح سالم علي حمد الدليمي17051
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21اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنماء احمد ذياب محمود الجبوري17073

12اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزيز صباح عزيز علي الجبوري17077

20الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان ابراهيم محمد عبدهللا الجنابي17082

20المركز  العلمرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلدون خطاب حسن حنده الجميلي17106

27البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيمحاسبةماجستيرمحاسب  ذكرحسام سالم جاسم محمد السعدون17119

20التعليم المهني  التعليم المهنيإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء بنيان اسماعيل دخيل التميمي17123

33المركز  الطوزفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىعلياء حامد علي جاسم البياتي17183

15الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرالوليد خالد رشيد حمد الكميت17203

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرحامد فوزي مرعي حسن الحديثي17230

40المركز - الجالم  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس حسين محسن ياس العاني17252

27الجرناف  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد خلف رشيد محمد الجبوري17294

15المركز  الطوزعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىغيداء حافظ محمد اسماعيل الجبوري17295

18السكنية تلول الباج  الشرقاطعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر قيصون نتيش الصائحي17308

21الهيكل  الشرقاطتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوري حواس عزاوي هزاع الجبوري17309

20عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند ابراهيم مخلف حسن العيساوي17330

22السكنية تلول الباج  الشرقاطتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا اعشوي دلي أمغيليث الشمري17332

26المركز  العلماقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده هاشم خلف جاسم الجبوري17336

23المركز  الشرقاطاخرىماجستيرمهندس   أنثىهبه رجب موسى سحل القيسي17337

30اسديرات  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى نجرس حسن علي الجبوري17345

38الحاتمية  يثربرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىامنه خضر عاصي سلمان الفضلي17368

33المركز  الطوزقانونماجستيرقانوني  ذكرنمير اسماعيل شكور رضا الطائي17379

30المركز  العلممحاسبةدبلومكاتب  ذكرعبدالهادي احمد عناز عثمان الجميلي17405

25الصينية  بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىغزوه كوان عبدهللا محل الجنابي17417

25المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسبع خميس محمد حسين العزاوي17428

6المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض حسن خلف علي الجبوري17435
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26الهيكل  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خضر صالح محمد الجبوري17462

16الصينية  بيجيرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىسهى جمعه حماد حمود الجنابي17468

14المركز والجزيرة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحكم زياد جبر خليفه الناصري17479

25الجرناف  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه زيدان خلف عيسى الجبوري17486

20العذبة  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد شحاذه محمد يوسف القيسي17491

22المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغازي خلف علي حماده الجبوري17506

20المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي حسين احمد 17525٠

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى محمد احمد خلف الجبوري17570

17حمرين-الناعمة  الدوركيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه مهند اسعد عبدالكريم الصباغ17595

30اسديرات  الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرخالد عزيز حسين هالل الجبوري17634

35المركز  الطوزمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىليلى حمه زياد محمد امين سعيد صالحي17648

20المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد ماجد شاكر حمود العباسي17668

30المركز والجزيرة  تكريتإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفيصل غازي فيصل محمود الناصري17674

22المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمير واثق حسن درويش السالوي17713

18البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورس سبهان محمد شبيب الجبوري17719

30عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىزينب زيدان خلف عبد الحديثي17742

25عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهناء صبحي محمود صالح الحنظل17751

11الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب عبد عباس حسين الحشماوي17761

15عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء مظهر علي صالح الدراجي17775

15عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام مظهر علي صالح الدراجي17800

29المركز والجزيرة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق حكمت فهد دهش الكراعي17809

7اسديرات  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند محمد حسن محمد الجبوري17818

16المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد خلف حمد حسين االحبابي17823

12اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهيثم رياض محمد فاضل الجبوري17857

35المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام سامي مهدي صالح البازي17904
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22المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمعاويه ابراهيم احمد خلف الجبوري17916

13الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى محمد خطاب عمر الناصري17939

18اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامي ناظم حسين خضر الجميلي17968

29حمرين-الناعمة  الدورعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايه صباح حسين علي الدوري17975

24المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكررأفت سرحان عبدهللا حسن العيساوي17990

37المركز - الجالم  سامراءإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرانس نعمان حسين جاسم السامرائي18008

10اسديرات  الشرقاطثالث متوسطحارس اول  ذكرساري عبدهللا حماد ظاهر الجبوري18029

26الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد القادر ابراهيم حميد حبيب القيسي18068

18البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر طه حمد علي القيسي18086

38المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعماد خلف احمد عكله الجبوري18097

35الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنغم عباس فاضل عبد /18112

30الحاتمية  يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسلمان احمد محمد عزيز البياتي18143

28ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيثم يوسف سعدون يوسف الحبابي18185

21الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعدي مهدي صالح حسين الجبوري18191

19الصينية  بيجيكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاضل عبد حرجان مجيت الجنابي18199

30الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرخضر سعود صبري عبد الشنداح18202

18المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعزيز محمد احمد علي الجبوري18212

20عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فاضل يوسف حميد التكريتي18218

16اسديرات  الشرقاطحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرصباح خلف سليمان خلف الجبوري18238

26الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد ابراهيم خلف حميد اللهيبي18266

20اسديرات  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىبشرى علي محمد خلف الجبوري18270

33المركز والجزيرة  تكريترياضةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد خليل ابراهيم علي النعيمي18284

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانمار فيصل رؤوف محمدصالح الدوري18310

21المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صبحي منديل عبدهللا اللهيبي18327

26الهيكل  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروضاح احمد صالح محمد الجبوري18344
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35المركز  الطوزهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرعبدالقادر محمد حميد محمود -الزاهدي18350

35المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانعام كامل عبد الكريم بنيان الجبوري18353

20البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىشهباء حميد مجيد علي العجيلي18375

31السكنية تلول الباج  الشرقاطإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان سطم احمد نعمه الجبوري18412

13الصينية  بيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عثمان محمد علي الجنابي18416

25المركز  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس ابراهيم احمد سليمان البياتي18432

25الجرناف  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء محمد داوود علي السامرائي18493

11الصينية  بيجيعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد سلمان محسن الصجري18569

30البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا سعيد دخيل عاني الجبوري18578

35محطة بلد  بلدعربيدبلوممعلم خامس  أنثىاريام عبدالكريم عبداالمير جاسم الكوبيسي18589

27حمرين-الناعمة  الدورجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي كامل صبح كنون طريمشاوي18592

38المركز - الجالم  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمد محمود الهو البازي18596

13الحاوي -كبان  االسحاقياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنور محمد احمد ويس اغضيب18653

32اسديرات  الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد احمد محمد ذاياب الجبوري18659

30عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحيدر سالم ابراهيم احمد االحبابي18671

11اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررباح نجرس خلف ياسين الجبوري18689

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان محمد سعيد عبدالهادي مهدي المعماري18711

25الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلمياء نعمان خالد محمد اكبيش18714

15الجرناف  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه علي محمود رضا االعرجي18729

6المركز  الشرقاطجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالباسط محمد جمعه الجبوري18731

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سالم كردي غضب العزاوي18733

27الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراكرم سعد عزيز حويش الجبوري18743

40المركز  بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىلمى سعيد حسن مصطفى التكريتي18754

27الجرناف  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى عيدان خليفه طه الجبوري18783

30مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكركمال الدين حسن الطيف احمد الخزرجي18788
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18المركز  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ضياء عبدالستار محمد الزهيري18790

20المركز - بني سعد  يثربفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقحطان عدنان حسين علي االحبابي18797

23الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصالح احمد خضر عبدهللا الجبوري18806

14سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد خليل سمين عصاف البياتي18807

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار شحاذه صبحي سالم الطائي18814

16سمرة- ربيضة - خزامية  العلمفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرمصعب فائق تركي فيصل العزاوي18821

20المركز والجزيرة  تكريتمتوسطةحرفي اولذكرسمير فيصل سعيد ارميض الطربولي18842

20المركز - بني سعد  يثربتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر فيصل محمد علي االحبابي18870

25سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل بدران صالح مطر البياتي18881

20المركز والجزيرة  تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمروة احمد مصطفى محمد العيساوي18930

6اسديرات  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفاه مكي روضان روضان الجبوري18950

22ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح نعمه جواد خضير العزاوي18967

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىامنه محمد عمر بكر التكريتي18992

30اسديرات  الشرقاطجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكربارق سلمان يوسف زيدان الجبوري18999

20المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده عامر جميل محمد مطيبخ19000

28الصينية  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا مناع غالب ضايع الجنابي19016

12الصينية  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد حامد محمد سبع الحمداني19066

16الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حمود محمد الطيف الجبوري19111

30الصينية  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزبيدة علي حماد فاضل الحمداني19130

25ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمخلد صالح مدلول احمد السامرائي19165

30المعتصم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرسري مجيد ضاري محمود البدري19173

40المعتصم  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىأريج مبارك زكي مبارك السنجاري19203

10الصينية  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد لهمود حميد مخلف الحمداني19205

19المركز - الجالم  سامراءجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى احمد سلمان احمود السامرائي19206

28المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرانيه محمد عبدهللا رشيد الدوري19215
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10الصينية  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرناظم لهمود حميد مخلف الحمداني19229

20البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراسامه عبد حسن حمد العجيلي19235

17ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزبيده محمد مجيد عبيد العبيدي19276

30المركز  الشرقاطرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرفايق احمد ذياب عبوش الجبوري19297

25النهرين - الحردانية  الضلوعيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين اياد عبدهللا داود القصاب19299

25المركز - بني سعد  يثربجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزهير علي عطيه علي الجنابي19306

27الجرناف  الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا محسن برزان طه الجبوري19350

22النهرين - الحردانية  الضلوعيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسمهان علي احمد خورشيد الفراجي19357

12المركز والجزيرة  تكريتعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانفال بهجت غني قهار الصميدعي19363

20المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايسن علي خضير عباس المشايخي19368

25المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلينه محمد خلف حمد البواسود19375

25المركز  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد موسى عمران داود الشمري19381

30الصينية  بيجيرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىساره نزهان رمضان ثرثار الحمداني19382

16اسديرات  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسمير عبدهللا محسن محمد الجبوري19390

25المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريام عامر برجس درويش الجبوري19395

27البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا حميد ابراهيم محمد الشمري19399

28المركز  بلدفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر محمد عبدالصاحب حسين الطائي19421

19المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنيران صباح شاكر محمود الشوراب19423

27المركز  الطوزجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرأزهر زيدان خلف محمود البياتي19438

17المركز والجزيرة  تكريتفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصفا فاضل عباس مصطفى التكريتي19439

23المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ ابراهيم محمود علي السامرائي19456

30اسديرات  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسام احمد عزيز حسين الجبوري19471

35سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرطارق محمد سلمان موسى العبيدي19485

30اسديرات  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعادل فرحان روضان عبدالكافي الجبوري19492

10المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود حسين عباس جاسم الخزرجي19516
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25الحاتمية  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبراس حسن عباس حميد التميمي19536

25تل كصيبة  الدوررياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد وليد محمد صالح الدوري19553

21شمال امرلي  قرى آمرليعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىرفل غالب حسين علي البياتي19558

26النهرين - الحردانية  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكيف سامر محمد ديونك االجودي19559

24النهرين - الحردانية  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء فيصل رزك سعيد الفراجي19595

18ديوان المديرية  ديوان المديرية  اعداديةكاتب  ذكرمحمد علي صالح علي محمد19606

25المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحميد فالح حميد علي الحرباوي19659

25البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد خلف عبدهللا حسين القيسي19741

6سمرة- ربيضة - خزامية  العلمتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور حمادي مزهر محمد الطائي19752

15المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاريج سعيد ابراهيم صالح الهاشمي19794

23المركز والجزيرة  تكريتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىوصال سعود حسين داود العزاوي19817

25شيخ جميل  الدجيلتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميالد عبد الستار احمد حمزة العامري19818

20المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل سالم عبد محمد الجميلي19841

25العذبة  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه هاشم نجم علي المجمعي19862

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعمار خليل مزعل حمود العجيلي19866

32الجرناف  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمراد طه علي طه الجبوري19878

18تل كصيبة  الدورارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرراكان ربيع جدوع محمد اللهيبي19884

25ديوان المديرية  ديوان المديريةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىامية محمود حمد خلف الجبوري19900

17العذبة  االسحاقيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي خميس موسى اعذي19906

23سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل اسماعيل مجيد محمد البياتي19913

28المركز  الشرقاطكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد سليمان جمعه محمد الجبوري19920

40ابي دلف - تل البنات  الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنورا سعد جميل صبحي الدوري19923

29المركز - الجالم  سامراءتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه حميد عواد خلف العباسي19944

22المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورهان حسن عباس هوير الحديثي19955

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعفراء مظهر عواد عبد االسعد19972
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25محطة بلد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى فيصل جسام حسان االحبابي19994

11ابي دلف - تل البنات  الدورجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا ليث جار هللا محمد -20005

27المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد صالح اسماعيل يحيى العباسي20029

12المركز - الجالم  سامراءجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران حامد ياسين عبود العباسي20055

27المركز  الدجيلعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمان داخل عباس عوده الزيادي20064

23الهيكل  الشرقاطكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرصفاء حسين محمد جويد الجميلي20084

28عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان كمال مولود ياس الحمداني20108

30الحاتمية  يثربكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم عباس حسين علي التميمي20127

35الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىلمى غالب حمادي خضيري الحديثية20153

17المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعثمان سعد مطلك حميد المزروعي20163

25المركز  االسحاقيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىغيداء احمد حسين مغامس حرباوي20180

10المركز والجزيرة  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرمحمد محمود حميد طه الويس20182

21المركز  الشرقاطإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىدنيا صالح علي يوسف العبيدي20195

25البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىرشا فؤاد قدوري طالب التكريتي20209

20ابي دلف - تل البنات  الدورابتدائيةحارس ثاني  ذكرعمر احمد كاظم ارحيم الدوري20216

30الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمها عبدهللا محي مصطفى االيوبي20257

18المركز  الشرقاطرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعالء صالح علي يوسف العبيدي20260

9ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىموج خالد ابراهيم عواد المفرجي20280

13الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعبد القادر محمد خليفة جاسم الناصري20346

17ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىرنا علي حسين جعفر البياتي20348

31المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا جاسم محمد عبدهللا الجبوري20361

26المركز  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىپيام رحيم محمد حسين الداودي20370

35المركز  الدجيللغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء عادل علي ناصر الخزرجي20372

17تل كصيبة  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربالل طه محمد مهدي الدوري20373

24الصينية  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء حلوف طويسان متعب الجنابي20432
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28سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايمان باسل صالح عبدهللا اللهيبي20443

40المركز  الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرشا وليد عبد القادر صالح البياتي20471

26الجرناف  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخلف جمعه خلف سوادي اللهيبي20473

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالمجيد رشيد حسين الدوري20525

30المركز والجزيرة  تكريتبستنةماجستيرمهندس زراعي  ذكرنوار نمير هاشم عبدالكريم الدهمشي20547

30ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين نقي حسن باقر القوشجي20550

25اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم خضير جاسم محمد العبيدي20605

19الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصفاء صالح جاسم صالح الدراجي20625

17النهرين - الحردانية  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحياة نعمان حمود احمد الفراجي20626

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتمحاسبةدبلومكاتب  ذكراديب محمد حسين علوان العباسي20631

30رمضانالدجيلرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء يونس صالح عبدهللا الفراجي20635

22جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء خميس مسعود عويد الجبوري20638

35المركز  بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراسماعيل ابراهيم عبداللطيف طوكان الدليمي20662

40الهيكل  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىقتيبة قاسم هاشم محمود العبادي20666

40الصينية  بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام ستار عبد حسين الجنابي20667

17الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح اسماعيل عليان حسن اغضيب20676

30المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىساره عامر حسن حمادي الناصري20678

30الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالرحمن عبجل حسان عليان اغضيب20691

26مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسامح حميد صالح عكيل الدليمي20725

22محطة بلد  بلدحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد طالل نواف زيدان الخزرجي20738

29المركز - بني سعد  يثربفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالذ خلف محمد رميض المزروعي20801

26عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس عبد محمود يوسف الراشدي20824

21المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر خالد ريس نصيف القرة غولي20848

33الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىوسن ابراهيم محمد احمد العبيدي20850

25شيخ جميل  الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررؤف نجم ناصر حسين المكدمي20858
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16الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسرمد محمد صالح علي احمد الداودي20868

18المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فؤاد اسد هللا علي الجاف20874

15المعتصم  سامراءحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىرضاب جاسم محمد لطيف االمراد20904

35المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرواثق وادي كاظم بربوتي السامرائي20915

25الجرناف  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسامي خميس ذياب محمد الجبوري20975

18الهيكل  الشرقاطكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف حسن حسين دخيل الجبوري21005

28المركز  الشرقاطبدون شهادةموظف خدمة  أنثىبدور محمد علي صالح الجبوري21012

15الحاوي -كبان  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده محمود بدر حسين طرفه21031

14الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عبدالكريم ابراهيم علي العباسي21036

40المركز  الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىهيرو ناصيح حسين محمد بال21041

21النهرين - الحردانية  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله سعد عزاوي حمود السامرائي21042

8عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسالي سعدون سعيد حميد الدوري21075

32المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمضحي محمد خلف عوض الجبوري21087

10المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبيده ايوب ياسين احمد /21132

18تل كصيبة  الدوررياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر موفق اسماعيل خضر الدوري21139

23المركز  الطوزرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقحطان عدنان احمد عمر الصالحي21180

21الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد محمد مشعان خلف الخزرجي21206

23الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ابراهيم رشيد حبيب المجمعي21275

20المركز  بيجيرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمعتز سمير خالد مصلح الحمداني21297

38المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده خضير مصطاف جمعة الدوري21325

17جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي رشيد حمادي الجبوري21338

21المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالحليم عبدالمجيد زيدان البواسود21370

5ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحارس ثانيذكرسعد سامي حافظ مهدي التكريتي21428

19عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالرزاق حامد حسين علي السامرائي21447

25المعتصم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا عبدالكريم سعيد حسن العباسي21457



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

30اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسن محمد عطا الجميلي21460

20المركز  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر حديد يسن علي حشماوي21463

40المركز - الجالم  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاتن مزاحم محمود حبيب السالوي21464

26الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرادريس عبد السالم حسين علي الدليمي21525

35اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد عطية عكله السبعاوي21543

16المعتصم  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالودود احمد حمد شبيب العباس21571

11تل كصيبة  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد القادر ياسين محمود ارحيم الدوري21599

20المركز  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء عطا رشيد خلف المعيني21628

12المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى محمد ياسين احمد -21629

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند غازي حامد محمد التكريتي21642

30المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبشرى شريف حمادي علي الحمداني21645

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد بشار محي ابراهيم العزاوي21657

25المركز  بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنار قيس حاتم عبود القيسي21667

20السجلة  الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكررائد خالص شحاذه وشل الخزرجي21673

17الحاوي -كبان  االسحاقيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمديحة كريم عداي طلك اغضيب21678

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربكر محمد عاشور داود البياتي21685

38المركز  بلدإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرامين طالل ذياب احمد الجنابي21743

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد حسن خلف يوسف العباسي21755

15المركز - الجالم  سامراءمحاسبةدبلومكاتب  ذكرزياد طارق حسين علي البياتي21791

26المركز - بني سعد  يثربتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرباسم عبدعلي حسن سعيد االحبابي21798

20المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد خلوف جمعه حرز النيساني21818

18العذبة  االسحاقيرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهذال علي محمد حبيب اعذي21828

30المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى خالص عبدالهادي عبدالجبار الحديثي21858

15المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراياد محمد حسين علوان البدري21862

15ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسين سعيد علي مصطفى العزي21863
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15المركز  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حميد سعيد احمد الجوعاني21877

27البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين فيصل فرحان عبيد القيسي21879

28النهرين - الحردانية  الضلوعيةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد نزار محمد محمود العزاوي21889

10مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر فاضل محمد خلف العباسي21898

25الهيكل  الشرقاطرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء عبدالعزيز سالم علي الجميلي21913

30المركز والجزيرة  تكريتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرغزوان فيصل غازي بكر التكريتي21917

22ابي دلف - تل البنات  الدوررياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسان حسام توفيق حساني الدوري21961

45المعتصم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء نعمان احمد عبدهللا العباسي21986

30المركز - بني سعد  يثربعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد توفيق صالح حسن الحبابي21992

20سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان محمد احمد عزيز البياتي22006

20الصينية  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هادي اسماعيل صبح الحمداني22007

20الهيكل  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرناصر احمد خلف فرحان الجبوري22022

25البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراكرم نهار سالم عبدهللا الجميلي22027

40المركز  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل عبد العزيز حسين علي العبيدي22033

17المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان خلف عليوي عيث القيسي22062

27المركز  االسحاقيعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاد مالك عبد ضاري اغضيب22063

22الجرناف  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان محمد احمد عبدالكريم الجبوري22097

25المركز  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهديل لؤي عبداالمير محمد البرزنجي22099

30المركز  الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم حسين بهجت جهاد الهاشمي22112

19الصينية  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىلبنى عطا محمد حمد الجنابي22116

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث علي حسين مهدي22153

16الجزيرة - الحويش  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رزوق مجيد محمود النيساني22171

18الحاتمية  يثربإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسين مخييبر مالك حسين العبادي22177

24المركز  االسحاقياجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهالء نافع علي جياد المجمعي22181

35المركز والجزيرة  تكريتعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرعبدهللا عصام سايمان موسى البزوني22197
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20الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىردينه ماهر مهود حسن البازي22248

24مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرقية محي محيميد صالح الربيعي22289

15حمرين-الناعمة  الدورإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام فاضل حميد احميد العبيدي22301

16الصينية  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء اسماعيل جاسم جبار الجنابي22319

18جنوب امرلي  قرى آمرليلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مزهر نوري ذياب البياتي22343

28المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب مصطفى علي فاضل البياتي22359

29المركز - بني سعد  يثربعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرمصطفى نزهان حمادي زيدان االحبابي22389

26المركز - بني سعد  يثربفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنبأ حميد جاسم خلف الحبابي22441

32اسديرات  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني حبيب ظاهر حسن الجبوري22452

18الجرناف  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار خلف حمد عياش الجبوري22460

23الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد محمد مهدي حسن بزركان22486

20المركز  بيجيرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروضاح حامد احمد حسن الجنابي22520

20المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى محمود محل عماش البدري22522

16المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث نبيل نجم عبد االحبابي22545

35المركز - الجالم  سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىشذى ابراهيم جاسم محمد العباسي22575

29الهيكل  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد جمعه سالمه محمد الجبوري22591

31اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الواحد حسين احجاب عبدالرحمن الجبوري22600

14المركز والجزيرة  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىيمامه سعد علوان ابراهيم الناصري22626

20عزيز بلد -الرواشد  بلدلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم عادي زبيدي جاسم الحنظل22649

29الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىنبأ صباح محمد صالح ابراهيم الحديثي22661

15المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحازم دلف حسن هراط الدليمي22689

26المركز - الجالم  سامراءاقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكرعلي حسين طعان مصطفى /22697

26المركز والجزيرة  تكريتاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي محمد عبدالحافظ مبارك السلطان22714

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرسالم طراد ضاري مرهج العجيلي22734

15المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا صالح ارحيم ابراهيم الناصري22776
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25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصباح حسن عبدهللا جمعة السالمي22778

29المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاخالص صالح احمد حسين السامرائي22797

35المركز  بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفائز راشد عبود محمد الناصري22808

40البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا ناجي سامي خليل الصافي22817

12المركز والجزيرة  تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحذيفه عبدالرحمن اسماعيل عبدالباقي العجيلي22853

26الجرناف  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطه حسين حميد حسين الجبوري22855

15المركز - بني سعد  يثربكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمصطفى ياسين خلف صالح الحبابي22866

35المركز  بلدعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرعمر كامل رشيد محمود العزاوي22873

17الهيكل  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن صالح محمد خلف الجبوري22874

29المركز - بني سعد  يثربتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد غانم مهدي خلف التميمي22892

16المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد جاسم محمد جاسم النيساني22901

28ابي دلف - تل البنات  الدورهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  ذكراسامه عبدالرزاق مخلف طعمه الربيعي22956

8ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاوراد ربيع شاكر محمود الناصري22959

28المركز  الدجيلإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىفاطمه جاسم طعمه محمد صالح الزبيدي22975

5ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرمحمود احمد جليل اسماعيل الصافي22995

21اسديرات  الشرقاطفنيةدبلومكاتب  ذكرمحمد صالح الدين شعالن احمد الجبوري23001

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرحسام عدنان صالح دهش العبيدي23002

16المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند فرحان محمد حمد الحمداني23043

15الجرناف  الشرقاطابتدائيةحرفي  ذكراحمد مذود نجم عبدهللا الجبوري23061

13المركز - بني سعد  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم طه خلف صالح الحبابي23085

17المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاجر حسين هادي حمود الصجري23091

10المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنين عبد السالم حمد جاسم /23171

13الجزيرة - الحويش  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اسماعيل عبد علي العباسي23176

25البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىعائشه صالح الدين شاكر طه الويس23238

23تل كصيبة  الدورإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرشا مهند عبدهللا محمود الدوري23251
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20الجرناف  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمحسن خليفه رمضان صايل اللهيبي23261

14الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح جاسم محمد الرفيعي23267

12عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىأسراى مهيدي عايد خلف الدليمي23287

13الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىذكرى مهيدي عايد خلف الدليمي23329

35البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن لورنس حسن فرحان العزاوي23364

19الحاتمية  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر ابراهيم علي عباس التميمي23366

35المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي محمد جمعة دخيل الدليمي23387

30المركز  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنوره صباح حبيب مطلك التميمي23389

30المركز  بلدعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران عمر فاضل حسين الحياني23435

10المركز - بني سعد  يثربعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء جاسم خلف صالح االحبابي23461

21المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره حسن محمد جاسم الجبوري23482

25ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىسيماء جالل عبدهللا مرعي النعيمي23550

25ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب جمعة عبد عزيز العزي23552

20حمرين-الناعمة  الدورعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي النشمي هليل رعد الجذله23554

30المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىميادة خليل جاسم محمد العباسي23580

17الحاتمية  يثربرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن غالب هاشم محمد االوسي23590

17المركز  قرى آمرليلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوره محمد عبداالمير مصطفى البياتي23692

30المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤمن جمال الدين عبد اللطيف عبد النبي البدري23697

25المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم اسماعيل هويدي الخلف23707

11حمرين-الناعمة  الدورتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسان حاجم محمود متعب الشاهري23712

25جنوب امرلي  قرى آمرليجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمد جاسم محمد البياتي23715

30المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه محمد غازي هاشم الدريعي23732

8رمضانالدجيلتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد خميس محمد حبيب المشهداني23734

23المركز  الدجيلرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمازن جواد كاظم عباس الحياني23825

26اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىازهار يونس يحيى احجاب الجبوري23827
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17جنوب امرلي  قرى آمرليعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناور محمد حسون محمد البياتي23830

30المركز  بلدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي فتحي محيسن منديل الحيالي23835

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىناديه ناجي شاكر محمود القاسمي23837

23المركز  الدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان احمد محمود حمد المشهداني23859

33الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نزهان حسين محمد الجبوري23866

22الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزيد سالم محمد مزعل بعير23888

10الصينية  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبدالرزاق عبدهللا نايف الجنابي23892

25عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرنقيب جاسم الطيف فياض راشدي23901

27المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىمديحه خالد عبدالحميد سالمه الجبوري23988

18المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسين قدوري محمود البياتي23993

12المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد كريم حسن ياسين /24010

30المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمها مربد طه بكر العبيدي24023

29شمال امرلي  قرى آمرليعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىعالهن عارف سلمان يوسف البياتي24035

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ادهم كبيل عبد الرحمن الجنابي24041

7السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد صالح عواد عبد الدليمي24078

15الحاتمية  يثربجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جبار خضير عباس المعموري24101

25المركز  الدجيلحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىندى حميد كريم عليوي العبودي24102

12الجبورالضلوعيةجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدانيه رياض عبدهللا كوان الجبوري24114

30الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي محمود جاسم علي اطعيمه24152

20سمرة- ربيضة - خزامية  العلمتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد جنعان ياسين حسن العبيدي24201

29المركز  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىناهد هاشم صبري أنصيف الحديثي24205

30المركز  بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرضاهد حسن ياسين عبد العزاوي24216

10الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور علي خلف عبدهللا الحمداني24227

14الصينية  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين ربيع اسماعيل نصيف الجنابي24238

25المركز والجزيرة  تكريتإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر عبدالمنعم احمد محمد البياتي24245
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35المركز  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىخلود مزاحم رشيد محمود العزاوي24255

25جنوب امرلي  قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكروسام محمود علوان حسين البياتي24258

30المركز والجزيرة  تكريتقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمصطفى علي حميد كجوان الكراعي24267

12مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي عبد الغفور حسين الجنابي24278

28شيخ جميل  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرتميم شاكر محمود مهدي التميمي24286

38الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد عباس علي محمد السبعاوي24289

30المركز  الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد رعد علي عباس المشايخي24313

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس احمد لطيف جاسم البياتي24314

25المركز والجزيرة  تكريتفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد محمد زباله حسين الكرخي24318

35الهيكل  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد شويش خزعل باره الجبوري24353

30المركز  العلمرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن جاسم محمد سالم العبيدي24359

30جنوب امرلي  قرى آمرليإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد مزهر نوري ذياب الخناني24363

35الهيكل  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىانوار صباح عبدالرحمن سهيل الجميلي24391

35البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينا حميد صالح مبارك العجيلي24410

12المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعزة خميس دليان مجرن الجنابي24418

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاحالم حاتم عبود سلمان العنبكي24427

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكربرهان رشيد حمود نصيف العبيدي24431

25محطة بلد  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى علي خلف حسن الجبوري24435

25المركز - بني سعد  يثربإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىبثينه عباس محمود وادي الطائي24439

22ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعمر قصي صادق ياس التكريتي24457

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكررائد رشاد عطيه محمود الزوبعي24475

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرواثق عبد المجيد مظهور حسن الجبوري24537

18سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم جمعة صالح محمد /24559

17شمال امرلي  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرميثم عبد الحسين جهاد شريف البياتي24569

30السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا جاسم محمد حماد الشمري24601
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13الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم كمال حيدر ابراهيم الخليفة24659

23ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث حسن ابراهيم حسين العزي24667

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةعربيدبلوممعلم خامس  ذكررائد حسن علوان خليف الجواري24688

35المركز - بني سعد  يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىضحى رامي حسين حمدي السعدي24689

25الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرسعد غازي عبدهللا عطيه اطعيمة24693

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر محمود درج ارديني الصجري24698

30شيخ جميل  الدجيلمحاسبةدبلومكاتب  ذكرانور هادي يحيى بريسم المكدمي24733

15المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد فيصل محمد علوان العزاوي24744

10المركز  العلمفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقصي صدام حسن علي الدوري24750

25المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه محمد يونس عيسى النعيمي24758

27الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان عثمان صابر احمد صالحي24766

33المركز والجزيرة  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصعب طالب عبدالمهدي كامل الزيدي24783

13المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا ماجد حسون عباس العنزي24811

14المركز  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبود فرحان عباس التميمي24820

25الصينية  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهير حازم ذياب محل الجنابي24838

20المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرواء صباح اعليوي اعوج الجميلي24843

22الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىازهار ابراهيم هندي شلش الحمداني24844

40المركز  الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىنورهان هادي سمين محمد علي البياتي24858

25السجلة  الدجيلرياضياتماجستيرمدرس ثالث  ذكرمرتضى محمد جاسم محميد الخزرجي24864

30الجزيرة - الحويش  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناظم صفاء جنعان حسن الدراجي24876

30الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور رمضان عبدالكريم اوهيب الحديثي24925

25العذبة  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررغد صالح محمد حبيب اعذيه24937

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرناطق عجاج فهد سبع العزاوي24938

25السكنية تلول الباج  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد نجيب احمد عياش الدليمي24962

11الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد علي سلطان حسين القيسي24983
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25المركز  االسحاقيرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىورود خالد عبدالطيف علي طرفه25019

20المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد هللا عبد الرحمن ابراهيم علي العباسي25024

10المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم جمعة محمد سلطان الدليمي25026

18المركز - بني سعد  يثربإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرأحمد أبراهيم عبد عزيز أعذيه25051

28الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمعه غضب جاسم محمد الجبوري25072

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرؤى غسان حامد احمد النقيب25093

21ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسعد محمد حسين سلمان الصميدعي25101

40المعتصم  سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند عزت احمد صالح السامرائي25121

10المركز  الطوزتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسندس عسكر امين محمد قزاو25125

17المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد مشعان عبيد حسين العزاوي25133

15ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاروى علي سلمان خلف الجبوري25135

22البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمؤيد نوري جواد حسون الحمداني25145

35المركز  بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىزينه صبحي يوسف محمد البياتي25174

32الهيكل  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالرزاق احمد ذياب عالوي الطالل25177

15المركز  الطوزعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينه خليل ابراهيم حمود البو مفرج25188

25المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبة عصام زكي حسون العباسي25232

21الصينية  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرغزوان ماهر حميدان عبد الجنابي25239

29سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل قاسم خليل ابراهيم البياتي25253

25النهرين - الحردانية  الضلوعيةرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد وسمي مهدي كناص العزاوي25256

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالجبار عطا محيميد صالح الربيعي25258

13ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد فارس حميد محمود الدوري25263

5ديوان المديرية  ديوان المديريةمتوسطةحرفي اول  ذكرمصطفى علي مصطفى علي الجبوري25280

40الصينية  بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىاحالم اسماعيل محمد مخلف الحمداني25281

28ديوان المديرية  ديوان المديريةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىرشا مفيد طعمه عبدالرزاق التكريتي25306

5المركز  الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرحارث عبدالسالم خلف محمد الجبوري25329
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15الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرطالب لفته طعمه حمادي الخزرجي25333

23العذبة  االسحاقيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف عدنان فرحان عناد عذي25339

35المعتصم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرتوبه عبدالملك عبود احمد ال نيسان25349

25السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد عزيز عي سعد الجميلي25354

8المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسيف بديع عمر شريف الناصري25357

6الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزياد عبدالرحمن كريم يحيى البياتي25362

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحسناء رافع احمد حسن الدوري25368

24مكيشيفة ( دجلة )  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال حميد مخلف طعمة الربيعي25385

16جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدينا حمود مهدي صالح العزاوي25391

30المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهمسه صالح عبود سرحان البازي25399

25ابي دلف - تل البنات  الدورعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاقحوان ثابت نعمان ياسين الدوري25438

27ديوان المديرية  ديوان المديريةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرقاسم محمد مخلف محمد العجيلي25449

28ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرغيث سعيد صالح حبيب العباسي25455

15الصينية  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلهيب مجيد طلب مخلف الحمداني25491

17المركز  بلدمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكروالء حميد احمد محمد الرفيعي25516

25المركز  الطوزتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسوزان بهجت علي محمد الشيخاني25519

28سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمروان حسن علي ابراهيم البياتي25555

17المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عالء رزوق عباس السامرائي25556

28المركز  بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينب فاضل احمد حسين المزروعي25562

30المركز  بلدلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىالهام سعدي عبدالرزاق محمد الحدادي25577

30المركز  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرسل محمود عطيه حمد شايع25584

20المركز - الجالم  سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىايمان فتاح خلف محمد البوعباس25586

31السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد صالح عيسى ابراهيم الجبوري25587

15البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنمر نزال خلف حسين العزاوي25588

40ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل ابراهيم احمد محمد العزي25593
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17المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبدالقادر حميد رزوقي الدوري25610

20المركز  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء علي سمين حسن البياتي25629

21الصينية  بيجيعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكريوسف نزال هوسي عصمي الجنابي25638

30المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرقصي وليد صالح عبداللطيف الدوري25664

24الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانور احمد عويد حسن الحشماوي25675

26ديوان المديرية  ديوان المديريةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىمينا منصور جعفر ابراهيم التكريتي25686

30المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى مجيد فاضل مصطفى العباسي25710

25المركز  العلمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراوس صالح حسين عبدهللا الجبوري25749

20الجزيرة - الحويش  سامراءعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرزيد مجيد حامد محمود الدراجي25766

13تربية للعلوم الصرفةجامعة تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرايوب محسن حق ويردي علي البياتي25778

25المركز والجزيرة  تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكركمال نجم عبدهللا حمزه الدوري25806

30السكنية تلول الباج  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد احمد خلف حمود الجبوري25834

16العذبة  االسحاقيعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد لفته معروف لفته الجنابي25850

28محطة بلد  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرشالل جاسم محمد طالل الرفيعي25892

15الجزيرة - الحويش  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر ستار حميد حمد الدراجي25894

12المركز  الشرقاطاعداديةكاتب  ذكرعبدالحليم علي بنيان كحيط الجبوري25895

28الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيونان يونس جاسم سلمان السامرائي25964

30الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهناء احمد علي صالح دلوي25989

20سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد ناظم رشيد خليل البياتي25995

12سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عدنان محمد علي البياتي26038

25الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد ذياب محمد محمود الجميلي26047

16الجرناف  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند خالد حسين مندال الجبوري26070

3ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد عداون محمود مزعل العجيلي26101

22الجبورالضلوعيةبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىحنين حسن جادر خلف الجبوري26161

25المركز  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبد احمد رجب الجنابي26185
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20المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث حسن حديس جاسم الجميلي26203

16مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد عايد حسن صالح الربيعي26207

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه حميد جاسم حسن السامرائي26219

20سمرة- ربيضة - خزامية  العلمتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلقاء محمد داود سلمان اللهيبي26226

17الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود محمد صالح حسين الجبوري26242

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصباح ابراهيم محمود عمير الفراجي26252

29ابي دلف - تل البنات  الدورإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىنور ثائر كليب مطلك الحيدري26263

17سيد غريب  يثرباخرىبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعباس شاكر حامد نايل الخزرجي26272

22المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريهام سمير خلف ياسين الحبابي26323

18عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرويده غازي نصيف جاسم الحنظل26328

22المركز  بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينب قيس علي درويش العشاري26329

32سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عبد عباوي سليمان البياتي26334

15الصينية  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفراس حمدي عبدهللا عباس الجنابي26364

25الجرناف  الشرقاطإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرهذال محمد خاير حمد الجبوري26377

11محطة بلد  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حميد جاسم محمد العبيدي26406

25المركز  الدجيلاجتماعياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهيام نوري حمود عبد الحسين الكناني26420

11الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسمراء ابراهيم احمد عواد الطائي26421

26الجبورالضلوعيةحاسوببكالوريوسمدرس رابع  أنثىقبس عبدهللا عبيد عطية الجبوري26426

40مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرصباح سامي مرير سالم العيساوي26435

29المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفوان محمد دحام دغيش العيساوي26465

14المركز والجزيرة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان جميل عطية صلفيج الشمري26502

34جنوب امرلي  قرى آمرليإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف احمد لطيف جاسم البياتي26545

40المركز - الجالم  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزبيده رشاد وهيب فرج السامرائي26546

16الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأواب رأفت محمد رشيد عطار باشا26584

25المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد سلمان زكي محمد الرحماني26588
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28الجرناف  الشرقاطعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالرحمن حسين صالح حمود الجبوري26591

13البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد علي محمود خضر العجيلي26630

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه جاسم محمد حسين الجبوري26639

26المركز  الشرقاطرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا صالح اسماعيل روضان الجبوري26645

22ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرقتيبه حسن علوان لطيف العزاوي26668

23ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد سعيد صالح عبد الظفيري26683

5المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى احمد جاسم محمد الخوجة26692

30سيد غريب  يثربعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمهى ايوب حماده حميد الخزرجي26696

23المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ربيع مزهر حاتم السامرائي26700

25المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايهاب جواد كاظم حسون الدجيلي26719

26تل كصيبة  الدورفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاطياف صباح خلف جاسم الدوري26734

24المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر سعود صالح احميد السامرائي26741

10محطة بلد  بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد جميل احمد عطية الخزرجي26749

25سيد غريب  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا برع ميرز محيميد الخزرجي26753

35المركز  االسحاقيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرونق حميد عبدهللا حسين يساري26756

18ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمثنى عبدالرزاق عبدهللا ابراهيم الدوري26784

2ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد فتحي جهاد خلف الجبوري26789

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعالء سلطان احمد علي الجبوري26791

30المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد فاروق صلوح محمود العشوشي26808

30المركز - بني سعد  يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعطا شهاب حمد جواد األحبابي26850

22المركز - بني سعد  يثربعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر مالك احمد هذال الحبابي26858

27الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعثمان خوام مهدي خزعل الرفيعي26873

21المركز - بني سعد  يثربفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراوس حبيب احمد علي العزاوي26893

15محطة بلد  بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد خليفه حسين جاسم الخزرجي26899

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرليث ثابت ابراهيم جاسم الفراجي26909
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25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىفردوس حسين علي سعيد الراوي26910

35الجزيرة - الحويش  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمروه عبدالغفار ظاهر مبارك السامرائي26928

19المركز  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالسالم خورشيد جهاد منصور البياتي26932

20المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسناء مهدي محمد عران ال نيسان26944

18المركز  االسحاقيرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد مزهر تايه غزال طرفه26987

20الجزيرة - الحويش  سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىضحى عبدالوهاب طعمه خلف الشاماني27002

23الجبورالضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى فاهم ذياب صالح الجبوري27053

25الصينية  بيجيعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد حسين ضايع فهد الجنابي27070

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلملغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرمهند صباح صبري حمد الهيازعي27072

40المركز  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان قاسم جميل حسن العزاوي27076

40المركز  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاغادير عبدهللا حسين محمود البياتي27108

10سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد صادق احمد رشيد الطائي27112

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرفتح الدين حسين محمود محمد الطربولي27117

15المركز  بلداقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحنان احمد دلف محمد االعرجي27119

25المركز  االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكربسام سعد عزيز حسن الدراجي27132

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى خلف سليمان حسين الجبوري27147

12المعتصم  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركريم غازي كريم حميد العزاوي27150

35المركز - بني سعد  يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد نزهان حمادي زيدان االحبابي27167

24السجلة  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين مسلم كاظم علي السعدي27179

28المركز  الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبلقيس عبد الحسين علوان عبد الهادي الحمداني27183

18الحاتمية  يثربرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه طالل هاشم سعيد الكيالني27184

24المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدير هيثم عزت صالح السامرائي27185

20الجبورالضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعمر مؤيد خلف احمد الجبوري27188

35مكيشيفة ( دجلة )  سامراءلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعمر محمد ابراهيم محمد العيساوي27197

25ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىياسمين عزالدين احمد خلف الدوري27235
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7تل كصيبة  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىداليا عبدالغني محمد عبدالعزيز الدوري27245

1ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرسبع عواد خليل ابراهيم الجبوري27281

12البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه خلف درزي سليم القيسي27290

17سمرة- ربيضة - خزامية  العلمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبشرى عيدان عبدهللا محيميد الجبوري27296

40المركز والجزيرة  تكريتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعصام سالم رشيد خلف الجميلي27301

17المركز  الدجيلرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسماح اسعد عبد اللطيف خلف الزيدي27311

25تل كصيبة  الدورعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرشا سعدون فزع مانع البدري27328

15الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطحارس اول  ذكرنبيل قاسم علي يوسف البياتي27351

22الجرناف  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالهادي عاني محمود عبدهللا الجبوري27417

17مكيشيفة ( دجلة )  سامراءجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرياسر احمد خضير زيدان العيساوي27439

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر محمد حسين حمد العيساوي27447

18المركز  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنة ماجد حسون عباس العنزي27481

23سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن خلف حسين شالش الجبوري27508

19العذبة  االسحاقيإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرلهيب حامد خلف صالح اطعيمه27510

25شيخ جميل  الدجيلهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىغاده مازن هاني مجيد القريشي27567

2ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىرشا عبدهللا حسين ابراهيم الناصري27568

30المركز  الدجيلقانونماجستيرقانوني  ذكرسيف رشيد لطيف جاسم الخزرجي27589

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن سعيد احمد حسن ال رزوقي27590

12البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأبوعبيده عبدالكريم عريبي سبع الكرطاني27595

20التعليم المهني  التعليم المهنيإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرفرات سعدون عبود احمد التكريتي27598

24ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصعب نجم عبدهللا صالح العزي27604

15ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىامنيات عامر راضي امين حيدراوي27635

33المركز  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمناف هاشم ادريس عبد هللا السويد27636

22سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخالد عبدالقهار نوفان محسن العبيدي27651

19سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسمير حميد مهيدي محمد العبيدي27668
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34المركز  الطوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا علي محمد سليمان البياتي27728

26المركز  بلدقانونماجستيرقانوني  ذكرصفاء مظهر عباس عبد العزاوي27761

21المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي ابراهيم اليذ جاسم العويسي27762

7السجلة  الدجيلعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام محمد جاسم محميد الخزرجي27777

25الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين فليح حسن سعيد الخفاجي27797

25الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر رشيد حميد غضبان الدراجي27804

22المركز  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه عبدالجادر عيسى عروه الجبوري27805

20عزيز بلد -الرواشد  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق خليفه محسن علي الراشدي27821

28البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء عجمي عبد محمد الجبوري27822

24الجزيرة - الحويش  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه علي احمد حسين الدراجي27837

18الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد طارق حسن سالمه طرفه27858

18الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد وليد خالد محمود العباس27873

30المركز  الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىافراح ظافر حسين عباس الخزرجي27878

29الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام ابراهيم جاسم نايف المجمعي27896

30الجبورالضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمآثر احمد حسين خلف الجبوري27898

13المركز  الدجيلرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم فاضل جاسم عبدالحسين الموسوي27901

21ابي دلف - تل البنات  الدورعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىمنى محمد شهاب احمد الدوري27920

13المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد ناجي عبد احمد البدري27929

10عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرشا رياض فايق رؤوف الدوري27930

25سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد ستار خلف حميد البياتي27933

25المركز  العلملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنيفين علي جاسم ويس المهداوي27959

25المركز  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد هادي صالح مطر البياتي27978

29شمال امرلي  قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرولبد خزعل مهدي صالح البياتي27992

21مكيشيفة ( دجلة )  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفيافي سهيل فهد سهيل العيساوي28001

20المركز  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد حسين حمد مشوح الخزرجي28015
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21عزيز بلد -الرواشد  بلدجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان عدنان جمعه ضاحي الراشدي28032

14شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحسان نواف موسى حميد البياتي28037

30المعتصم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبيداء ياسين حسان خلف البومهدي28068

25سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود كريم رشيد شكور البياتي28076

22الصينية  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعالء حاتم رشيد حمود الجنابي28082

25عزيز بلد -الرواشد  بلدجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروعد الطيف احمد صلطان الراشدي28112

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرخالد ختالن حميد حسن العجيلي28118

26المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود صباح نوري عبدهللا العباسي28119

35المركز  الطوزفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىدياز وهاب حمد ابراهيم البياتي28147

25المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشفاء يوسف علي مصلح الجبوري28162

23رمضانالدجيلاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرريسان لطيف محمد حسين الخزرجي28172

29المركز والجزيرة  تكريتعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىريم رعد توفيق رفيق اليعقوبي28179

20الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد كاطع خلف حمد اغضيب28182

21المعتصم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام شعالن شالل احمد28196

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروقاص سعد علي حسن الخزرجي28216

31مكيشيفة ( دجلة )  سامراءاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الوهاب ناجي جاسم ابراهيم الربيعي28257

24المركز  بلدرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين روكان عبد رشيد العزاوي28269

24ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىنبأ علي احمد صالح اللهيبي28272

25شيخ جميل  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم فاضل علوان حسين المكدمي28275

20شمال امرلي  قرى آمرليتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرسل فاضل حميد حمزه البياتي28282

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريم زكي ابراهيم شالش الجبوري28307

28الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم جسام محمد جاسم اطعيمه28308

25عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور وهب هللا حمادي صبار الراشدي28328

25اسديرات  الشرقاطكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمد فرحان موسى عبدهللا الجبوري28331

20المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفريد خميس ضاري عبد العزاوي28351
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39الجزيرة - الحويش  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاصاله محمد صاحب شاكر الدوري28361

15الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران هيالن خضير عباس التميمي28362

12سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمار حسين علي حمادي العبيدي28388

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمرو حسام صالح محمد الصميدعي28408

10شيخ جميل  الدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان جسام شمس عبيد المكدمي28413

25شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرخالد حسين علي غيدان *28430

23المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىحال سعد احمد حسين السامرائي28440

23شيخ جميل  الدجيلرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه طارق صادق حسين المشايخي28450

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد محمود صالح عنكود العبيدي28496

16عزيز بلد -الرواشد  بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوفاء مقداد خليل ابراهيم البياتي28543

29مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنين عبد الخالق صالح شنون الجواري28545

25المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور الهدى نجم عبدهللا عيسى البوعلي28554

30الجبورالضلوعيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعدنان غسان عبد هللا كوان الجبوري28564

30الجزيرة - الحويش  سامراءرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حميد محمد حمد السامرائي28573

10الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةبدون شهادةموظف خدمة  أنثىمها سالم عبدهللا ابراهيم البياتي28601

21الصينية  بيجيفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرقصي جمعه عبد الستار عبدهللا الطائي28613

17المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه حميد خلف حردان الجنابي28651

12الحاوي -كبان  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرلى عادل ساهي حسن طرفه28654

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرؤى داود نعمان محمد موسى فرج28677

23السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربشار عيسى بشير غضبان العنزي28687

32الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عكاب سعود هديل الجبوري28689

25المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاتن عبدالرحمن محمود محمد الخزرجي28703

28البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى شالل ندا عبدهللا العجيلي28731

11الحاوي -كبان  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عادل ساهي حسن طرفه28738

15الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمود حسن مجيد جاسم العيثاوي28743
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25المركز  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنوره قاسم محمود ولي .28763

11النهرين - الحردانية  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى ابراهيم محمود عمير الفراجي28768

35الصينية  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىايالف عامر مزهر ثامر الزاملي28775

23المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمد احمد علي محيميد العبيدي28780

20ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريام قاسم جبار حميد الشيحاني28812

26المركز  العلمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر ناصر تركي صليبي المسعودي28829

5ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىشهد حسين خورشيد غريب البياتي28834

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى عبداللطيف هشم محمد البواسود28841

33البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريحيى شالل ندا عبدهللا العجيلي28906

15شيخ جميل  الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد خالص سبع مهوس المكدمي28964

23المركز والجزيرة  تكريتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىغصون ضامن علي احمد الناصري28979

40المركز  الدجيلرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرامير مالك حسون عباس العنزي28990

32الجبورالضلوعيةاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىالتفات عزيز رشيد صالح الجبوري28992

20الجبورالضلوعيةإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمهند احمد جاسم حمد الجبوري29035

25المركز  العلمإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد كريم شحاذه صالح العزاوي29039

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىاماني جاسم محمد جاسم الجبوري29069

25عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس عادل علوان محسن الراشدي29093

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفراس احمد جاسم حمد العيساوي29112

21شمال امرلي  قرى آمرليفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرلقمان عبدهللا حسين علي البياتي29114

23المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةدكتوراهمعلم جامعي ثانأنثىسهاد ابراهيم مصطفى حمد البياتي29117

22المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى باسل حياوي محمد السامرائي29118

18المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسعد مجيد محمد حمود المزروعي29135

20المركز  العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىلينا كريم شحاذه صالح العزاوي29140

30المركز  الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدي حسن خلف كردي السبعاوي29155

25المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعلي اديب علي زيدان الناصري29170



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

31المركز  الشرقاطتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىسلمى نافع عبدهللا حمادي النعيمي29177

33المركز  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزينا عبدهللا عيسى جاسم الجميلي29212

18المركز - الجالم  سامراءرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم عبدالهادي عبدالرحيم الطيف السامرائي29272

15الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزهراء نبيل نايف طه الجميلي29311

15المركز  بلدعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد مقداد صالح ظاهر المزروعي29316

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيناء ناظم صبحي أحمد الناصري29362

40المركز  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن يوسف مرزه مهدي السعدي29376

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرسل ابراهيم مجيد محمد الناصري29377

15البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر ارشاد رشدي عطية التكريتي29409

21الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى اسماعيل ابراهيم موسى الجبوري29413

15البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور صباح مطر خضر القيسي29415

40المعتصم  سامراءرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرغده فاضل عباس علي العباسي29418

27ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسند علي قدوري مرشد العزي29424

25المركز  الطوزإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىنور علي مطلب حمودي البياتي29440

35اسديرات  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهيفاء علي حميد حماده الجبوري29466

40المركز  بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرحسين عبد علي حسين فليفل العبيدي29479

35البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىتهاني غالب عمر محمد النوسه29525

20اسديرات  الشرقاطاقتصادبكالوريوسمدرس رابع  ذكربارق فاضل محمد احمد الجبوري29541

16جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه دحام جاسم محمد 29570

25ابي دلف - تل البنات  الدورإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنها قحطان ناجي محمود -29583

17النهرين - الحردانية  الضلوعيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود طارق احمد حسن األحبابي29617

30المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلود خميس كعود علي العزاوي29620

25عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرطارق علي عودة معروف الفراجي29639

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى هاشم جاسم ابراهيم الربيعي29644

31الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسلطان حسن عبيد عيسى الجبوري29648
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30عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتاجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىسكوت حسين خليل ابراهيم الدوري29737

25المركز  بلدثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىسهير علي كريم ابريسم الشمري29765

35شمال امرلي  قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحميد سلمان فرحان جاسم .29774

10الصينية  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن ضايع فهد الجنابي29813

30اسديرات  الشرقاطفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكردحام محمد نايل ظاهر الجبوري29815

17عزيز بلد -الرواشد  بلدلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشفاء حامد علي محمود الدراجي29823

35الجرناف  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرصالح اسماعيل محمد حماد الجبوري29841

24المركز  العلمرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن حاتم محمد يوسف الحداد29849

21البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم علي حسين صالح القيسي29850

16المركز  الطوزفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراشرف انور محمد حسن البياتي29861

8البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبد ذياب احمد الدهمشي29876

32المركز  بلدمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرعمار فرحان محمد حسين العزاوي29919

17المركز  العلمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبد الحميد عبد هللا حميد مجيد الجبوري29933

21اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعبير ذياب مهيدي سليمان المرسومي29944

5المركز - بني سعد  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربهاء جاسم خلف شهاب األحبابي29951

24ابي دلف - تل البنات  الدورفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعقيل وليد خالد شهاب مال خليل29973

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىدعاء محمد عواد صالح الشهرلي29977

13محطة بلد  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنغم مهدي علي خليفه الخزرجي30006

16النهرين - الحردانية  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء صباح كريم ابراهيم الفراجي30024

20الصينية  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه بدر سمير علي الجنابي30034

29ابي دلف - تل البنات  الدورفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر علي احمد صالح اللهيبي30038

19المركز - بني سعد  يثربتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشير عزال محمد علي الحشماوي30069

20المركز - بني سعد  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة خالد حسن علي االحبابي30073

22الهيكل  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم عبدالكريم ارديني سالم الجبوري30092

15سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء كريم علي جاسم البياتي30093
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10المركز - الجالم  سامراءرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنعمان احمد عبد خليفه البازي30112

20المركز  الطوزإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر بيات اكبر محمد البياتي30148

30الجزيرة - الحويش  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرليث حمد محمود محيميد الجنابي30152

35المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد نواف عبدهللا نايف الذيابي30166

13الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهاني طلعت عزيز شفيق القاضي30167

10المركز  العلمكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى طيب صالح عالوي الجبوري30192

10الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند نجم عبدهللا محل الجنابي30196

30حمرين-الناعمة  الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمصطفى جودي حميد امين الدوري30200

30جنوب امرلي  قرى آمرليجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكررعد محمد ابراهيم علي البياتي30202

25الجزيرة - الحويش  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانتصار كرم عبدعلي حسن علش30212

30الجرناف  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسماعيل زبير اسماعيل عيسى الجبوري30229

28ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىشهد احسان خليل ابراهيم العبيدي30239

26عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف محارب محمود محسن راشدي30246

8البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي حسين عايد محسن السليم30301

23الحاتمية  يثربعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدى محمد علي حسين التميمي30312

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىماريا عبدالقادر حواس فياض الحمداني30313

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعماد محارب محمود محسن راشدي30324

16الجبورالضلوعيةفنيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه مزبان عكاب صالح الجبوري30327

8الجبورالضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانمار حميد تركي علي الجواري30338

10عزيز بلد -الرواشد  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرموسى حسين عبد هادي الفراجي30388

30شمال امرلي  قرى آمرليعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعباس نوري محماو حسن المولى30430

14عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمياده حواس حميدي حسين الحسيني30469

18المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى اسماعيل علي محيميد النيساني30472

13الصينية  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزياد جمعة مطلك مجيت الفهداوي30494

25جنوب امرلي  قرى آمرليرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام صالح احمد حسن البياتي30501



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

16الصينية  بيجيإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن بدر فاضل حمود الجنابي30502

34سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر عبدالحميد مجيد محماوي البياتي30504

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبدهللا غازي حسون الخزرجي30522

29شيخ جميل  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف جاسم نصيف جاسم المكدمي30547

15البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخالد مزهر علي صالح السالمي30556

13المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود عبد محسن محمد الجبوري30558

29الصينية  بيجيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير جمعة مطلك مجيت الفهداوي30562

33المركز  العلمعلم النفسدكتوراهمرشد تربوي ثان  ذكرسرمد عطية احمد حسين الجبوري30582

27اسديرات  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرغسان ابراهيم فاضل حمادي الجبوري30596

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفؤاد سالم احمد محيميد الجبوري30604

16البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرانمار محمد عمر شريف التكريتي30621

30الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركاردو محمد محمود قادر الداودي30633

33الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم حميد جاسم محمد الدراجي30638

30المعتصم  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينب كامل امان شاه الدليمي30655

5اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر علي احمد فرتم الجبوري30660

29الصينية  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب نايف هديب مجيت الفهداوي30661

35المركز  العلمإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمود محمد عبد خضر الجبوري30667

22البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا رشيد اسود حسن العجيلي30679

33الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عسكر محمد علي السامرائي30687

27الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشلير حسين محمود احمد -30728

25الجزيرة - الحويش  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىرونق زهير محمود عبدالرزاق السامرائي30747

35عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرغد ابراهيم الطيف عبود الزناد30748

25الحاتمية  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرصميم مسلم حسين تفاح التميمي30751

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسوسن ناصر علي وهيب التكريتي30754

25النهرين - الحردانية  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركنعان سلمان خميس صالح العزاوي30782
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30العذبة  االسحاقيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا جاسم محمد جداع اعذيه30795

15العذبة  االسحاقيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسيناء ساهي مسرهد احمد المجمعي30799

17المركز - بني سعد  يثربفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمرتضى خالد كامل عباس الحبابي30816

39عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىموج منذر نعمان عبدهللا الناصري30839

16المركز  الطوزفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكركرار سمين علي كاظم اوجاغ30849

19المركز  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراركان حمد رضوان شكور االمرلي30869

15التعليم المهني  التعليم المهنيقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكريالجين زياد حسين سمين الحمداني30875

18ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصبيحه سليمان زين العابدين محمد العزي30878

25ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىليالن عدي عبد الرزاق مهدي السامرائي30880

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث عدنان حماد محمد العيساوي30890

34المركز  العلمعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىاماني جابر حميد عليوي الجبوري30905

21مكيشيفة ( دجلة )  سامراءفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا محمود حسين عليان العليان30913

33المركز - الجالم  سامراءقانونماجستيرقانوني  ذكرمروان علي سلوم عبدهللا العباسي30917

30ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمريم سليمان زين العابدين محمد العزي30921

29المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغصون سعد علي حسين البواسود30937

15المركز  الطوزعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرريبوار مجلوم سعيد احمد الداوودي30939

30المركز  الطوزلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمعاذ عيدان محمد اسماعيل البياتي30940

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصدام حسين صالح خلف العبيدي30941

15البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاتن سالم حمزة عثمان البزوني30944

23ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىعال نافع محمود رجب الحديثي30952

7سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام دوشان بشو احمد الطائي30955

25المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح كزار مظلوم تركي العزاوي30969

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه احمد مزهر احمد الطائي30971

10سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكريوسف سحاب كليب صالح الطائي30979

28المعتصم  سامراءإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعبدالرسول سعد صالح حسن البازي30993
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24البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىراية عجيمي برع احمد التكريتي30997

30شمال امرلي  قرى آمرليعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايمان قاسم محمد نجم البياتي31006

15المركز - بني سعد  يثربرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرجاء سعد محمد علي االحبابي31010

20السكنية تلول الباج  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر محمد ظاهر حسن الجبوري31011

26المركز  العلمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد حسن محمد صالح الجبوري31017

26الجرناف  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد خالد حمد حسن الجبوري31030

10المركز  العلمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند شعبان خلف كانون العزاوي31053

25السكنية تلول الباج  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين خضر خليف علي الدليمي31073

20العذبة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرليث اكرم عبدالعزيز محمد المجمعي31085

13الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنصيف زيدان خلف عواد بعير31086

13ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرسالم شويش طه امين الجبوري31090

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد خلف حديد عبد العجيلي31091

23المركز  الطوزكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنورا صباح اسدهللا علي الجاف31098

23سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعصام ناجي رجب عبدالجبار البزوني31104

16الصينية  بيجيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربسام هادي صلبي أدريجه الجنابي31106

13شمال امرلي  قرى آمرليكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد نوري عبدهللا محمد البياتي31117

17العذبة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرنا صالح محمد ضيف عطيش31121

20الحاوي -كبان  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند عبد زيدان خلف اطعيمه31122

20ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمار محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي31140

19المركز والجزيرة  تكريترياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرعدي مظفر ادريس عزيز الدوري31156

20جنوب امرلي  قرى آمرليتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهشام عبوش محمد عبدو البياتي31159

32الصينية  بيجيعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه سلمان عبيد حسين الجنابي31201

22اسديرات  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمآثر اكرم عبدهللا محمد الجبوري31223

30الجرناف  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىديار صالح محمد حديد اللهيبي31226

6المعتصم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسن خضير مصلح البواسود31262
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25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميره كريم عبد نصيف العبيدي31326

15المركز - الجالم  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىوسن زيد خلف فارس العزاوي31354

40سيد غريب  يثرباعداديةكاتب  ذكرساير فرحان نواف خلف الرفيعي31357

20الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح حسن صالح علوان الرحماني31359

27ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عيدان محمد اسماعيل البياتي31360

25المركز  الطوزرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرفرحان عثمان محمد جاسم النعيمي31361

25المعتصم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيس حميد فرحان سنيد االسودي31363

12ابي دلف - تل البنات  الدورفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعادل ضياء عبدهللا مضحي الدوري31364

21سيد غريب  يثربفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىوداد عليوي عداي محيميد الخزرجي31375

15ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرطاهر وليد هزاع طالب التكريتي31403

17المعتصم  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر انصيف جاسم محمد البوحمود31407

21المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررجب صباح مهدي صالح الحشماوي31409

23سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىآمال جدوع أحمد نايم العزاوي31440

27سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىايناس خيرهللا مرشود منوخ العبيدي31441

25المركز والجزيرة  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرسامر ليث مصطفى خليل البياتي31468

17مكيشيفة ( دجلة )  سامراءجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهديل محمد محمود احمد النيساني31471

20الجبورالضلوعيةقانوندكتوراهمشاور قانوني مساعد  ذكرمحمد ابراهيم تركي خلف الجبوري31506

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصفاء خليل فهد احمد المخلبي31556

21المركز - بني سعد  يثربلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر مالك محمد طه الحشماوي31566

30المركز  الدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىانغام محمد جاسم حسن المرسومي31581

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرقحطان محمد حايف درويش الجواري31592

30عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرتوفيق طه احمد علي العباسي31606

8سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسهيله طه حسين محمد البياتي31608

20البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  أنثىساره عمران رشيد علي الكراعي31609

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد سميط احمد عبد الجبوري31640



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

20المركز  الدجيلفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد حسين علي حسون الخزرجي31652

20الجبورالضلوعيةإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىوديان محمود خلف عبد الجبوري31660

15المركز  الشرقاطلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمراد عبد حسن احمد الجبوري31666

10جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرايمن كريم عبد خلف الفراجي31673

20المعتصم  سامراءاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنه عبد الكريم احمد عبد هللا الدوري31679

20الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةاخرىدبلومكاتب  ذكرعلي صاحب ظاهر صالح البياتي31700

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنتهى جاسم كعيبز حمادي المعيني31725

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي جدوع احمد نايم العزاوي31736

26الجبورالضلوعيةرياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  أنثىضحى حميد محمد خليل الجبوري31777

21الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيللغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمروان حسن عبود حميد المكدمي31791

18ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمحمد جبار نقدي حسن بني الم31812

30الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجيالن ماهر احمد عبدهللا -31824

29المركز والجزيرة  تكريتجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىزينب محمد جاسم طالب التكريتي31832

12سيد غريب  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشاميران عليوي عداي محيميد الخزرجي31855

20الجبورالضلوعيةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء فاضل محمد حسن الجبوري31883

14شمال امرلي  قرى آمرليكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد اصغر علي صفر البياتي31889

30رمضانالدجيلإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنتصر تركي صالح احمد الفراجي31903

30الجرناف  الشرقاطإدارة اعمالدبلومكاتب  ذكرحسين احمد حسين صالح الجبوري31906

27عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىلبنى بدر عبد مهدي الدوري31943

22السجلة  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند شنيار سعدون علي الخزرجي31965

20المركز  العلمإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا نوفل محمدعلي حمدان الجبوري32028

27الجبورالضلوعيةإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرفاتن هاشم خلف جاسم الجبوري32044

32الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد شعبان عاشور احمد اللهيبي32052

10ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرنوار محمد مجيد عبيد العبيدي32063

34المعتصم  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاميره خالد حمدون سالم النيساني32089
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22ابي دلف - تل البنات  الدورتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند جاسم محمود خلف البو عباس32093

25عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكراركان علي ابراهيم احمد الفراجي32095

32الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنه نايف مصطفى محمد اللهيبي32104

22الجبورالضلوعيةكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنور حمد عبدهللا حسين الجبوري32114

11الحاوي -كبان  االسحاقيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان جاسم حسن خميس شايع32125

27شمال امرلي  قرى آمرلياخرىبكالوريوسمعاون مهندس  ذكرمناف فوزي كريم محمد .32140

25عزيز بلد -الرواشد  بلدعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىعبير علي محي ابراهيم االسودي32142

29الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل علي عبدالكريم حمه الو -32173

15عزيز بلد -الرواشد  بلدعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل علي محي ابراهيم االسودي32181

17عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل محمود يوسف محمد الدراجي32188

20اسديرات  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرثامر غانم محمود خلف الجبوري32201

23عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعمر عادل علي حسين المرسومي32214

20المركز  الطوزعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوار جمعه عبدالواحد جهاد الخرمانلو32223

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسعد صالح عزاوي حمدان الفراجي32252

16شيخ جميل  الدجيلإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسناء نشات هديب مطلق الخالدي32256

6المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهى خضر صالح حسن الجميلي32262

14شمال امرلي  قرى آمرليلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمنذر علي عبد موسى البياتي32275

25حمرين-الناعمة  الدورإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد عادل كامل عبود الطائي32294

10المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبان ازهر حميد حسن الوطني32313

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىتغريد فؤاد علي ارزيق البدي32324

30جنوب امرلي  قرى آمرليرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىازاده نقي تقي هزاع البياتي32352

29ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء محي الدين فاضل حسين الحمداني32354

15البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان ثابت صالح محمد التكريتي32381

27السكنية تلول الباج  الشرقاطلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه كسار غثوان كتاب جباري32406

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرأركان عدنان رضا حميد الجواري32407
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20المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنا جاسم صالح احمد العباسي32408

25المركز والجزيرة  تكريتلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح محمد علي يوسف العجيلي32441

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدهللا اياد عبدهللا موسىى الناصري32442

17المركز  قرى آمرليعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىرؤى كاظم مبارك موسى الموسوي32447

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمازن ناظم رفعت سليمان البياتي32450

21الصينية  بيجيعلوم حياةدكتوراهمدرس ثان  ذكرزهير محمد عبد احمد الجنابي32458

20الجزيرة - الحويش  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحارث حسن احمد علوان الدراجي32473

20الجزيرة - الحويش  سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد عبدالعزيز احمد حسن العباسي32509

29المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى نوفان عبدهللا علي العباسي32528

11المركز  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان قاسم محمد خليل البياتي32530

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسماء محي الدين حسين جاسم البياتي32546

18المركز - بني سعد  يثربلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماجد جاسم محمد حسين الحشماوي32548

20المركز - بني سعد  يثربتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقصي حضير عباس حسين العزاوي32550

28المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرى زكي لفته محمود العريف32557

40المركز - الجالم  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفرح محمد حسين احمد الحديد32602

16المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىغفران محي الدين مصطفى حمود العباسي32646

21المركز  بلدرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفاضل تركي نايف نعمه القيسي32675

40الصينية  بيجيلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىفرح سعيد حماد حمادي الجنابي32688

20المركز  بيجيجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ليث ضاحي قدوري التكريتي32696

11عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين علي صالح حمد الراشدي32725

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرليث عدنان ياسين عبدالهادي الراوي32735

25العذبة  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدنان عبدهللا حسين فياض اكرني32757

35شيخ جميل  الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه اسماعيل محمود حسن المكدمي32766

15المركز - الجالم  سامراءفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعالء حسين نجم محمد البواسود32791

15اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد علي عزيز حسين الجبوري32804
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30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجنان نزال عالوي سليمان القيسي32821

17الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراسماعيل غانم حسين علي اغضيب32850

15ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرصالح محمد صالح حمود الجبوري32881

25البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمسند خلف علو غايب العبيدي32940

22المركز  الدجيلفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرحمزة محمد مهدي محمد الربيعي32959

17المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق عبدهللا محمد حسين الجبوري32979

21سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىشهد عماد عزاوي احمد العبيدي32994

39المركز  بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء جاسم عبد الكريم حسين الحدادي33000

19المعتصم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعامره عبدالجبار حمودي حسين الحمد33007

30ابي دلف - تل البنات  الدوررياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخنساء عجاج احمد خضر -33046

29مكيشيفة ( دجلة )  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى عزة طعمة حماش البو عباس33074

24المركز - الجالم  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحسن احمد يوسف محمد الدراجي33077

29المعتصم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عبدالقادر حمودي حسين الحمد33090

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد زياد عايد قدوري البزوني33130

28المركز  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهنادي ضياء الدين فاضل علي الجميلي33191

30الصينية  بيجيإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصالح حرجان جاسم محمد الجنابي33211

20الصينية  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبراس ضاري محمد حسين المرسومي33246

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرباسم حسين عباس هاشم العزاوي33249

35الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىخديجه رؤوف محمود احمد البياتي33278

6المركز  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرانيه ضياء الدين فاضل علي الجميلي33279

30التعليم المهني  التعليم المهنيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبيداء منذر طه رمان التكريتي33283

28سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاكم حمدان محمد حمد البياتي33284

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرقيس هيالن فهد مهدي الناصري33294

18تل كصيبة  الدوررياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر طعمه وهيب خزعل الدوري33317

24سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنتهى محمد كسرى جاسم البياتي33327
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13الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرانيا وليد سامي ياسين الحماني33341

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامير مزهر صالح منصور العيساوي33348

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرزيد محمد ابراهيم مسلم اآللوسي33377

11المركز - الجالم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى صباح حمادي حمود العباسي33383

10شيخ جميل  الدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات محسن مهدي طلمس الشمري33385

20شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكردالل زيدان فاضل مهدي المولى33386

16ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاشجان ربيع عبد حمادي الجنابي33388

40المركز  الدجيلإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسكينه منذر مجيد عباس الزبيدي33403

26اسديرات  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسلوان عدنان محمد فرتم الجبوري33417

25المركز - بني سعد  يثربلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود شاكر محمود ناصر االحبابي33425

27محطة بلد  بلدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد كاظم خزعل الرفيعي33432

20المعتصم  سامراءعربيدبلوممعلم خامس  أنثىرسل محمود ياسين طه العزوز33436

35السكنية تلول الباج  الشرقاطجغرافيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعلي عبدهللا موسى خلف الجبوري33463

11المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى رياض مجيد صالح السامرائي33477

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيماء حمد خلف جاسم الجبوري33480

27المركز - بني سعد  يثربرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرجاسم فاضل جسوم مهدي السعدي33486

15شمال امرلي  قرى آمرليمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرجمال سمين رفعت رضا الطائي33501

14ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكربرزان محمود جاسم خلف الحبابي33503

15المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشجاع احمد عيسى عبد الجبوري33504

13المركز - بني سعد  يثربكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عادل حسن مجيد المزروعي33563

22التعليم المهني  التعليم المهنيإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد طالب ذياب حسين البدراني33571

12مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرزين العابدين علي صالح عباس الخزرجي33595

15السكنية تلول الباج  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسرور فارس علي احمد الجبوري33597

25المركز  قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمروة عزيز احمد خلف البياتي33600

25المركز  العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالهادي حماش جاسم حنده الجميلي33606
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20المركز - الجالم  سامراءهندسة مدنيماجستيرمهندس   أنثىشيماء موفق عبد الرزاق محمود الناصري33610

30المركز  العلمعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعبدالخالق حماش جاسم حنده الجميلي33627

31عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر خليل ابراهيم سلمان الكيم33646

16المركز - بني سعد  يثربفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرنده باسم حميد عباس االحبابي33647

29المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء محمد عوسج نائل الجنابي33649

10السكنية تلول الباج  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهند فارس علي احمد الجبوري33672

30الهيكل  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحماد شهاب علي طحطوح الطحطوح33685

20المركز  قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  أنثىهدى احمد ولي علي جايرلي33686

13المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل محمد جاسم محمد الجبوري33718

30الهيكل  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين جمعه مصطفى سليمان الجبوري33777

17الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم رعد ابراهيم يوسف الخزرجي33829

35سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعربيدبلوممعلم خامس  ذكرخليل ابراهيم صالح محمد البياتي33854

13المركز  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد فرحان جميل عباس المزروعي33860

15الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخليل حبيب خليل حسين الخزرجي33904

35البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عدنان محمد عبد الحسيني33925

10المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىضحى عامر احمد علي السامرائي33952

24مكيشيفة ( دجلة )  سامراءمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمهند كريم حسين محمد العيساوي33986

20ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكربالسم ماجد حميد حسين العجيلي33991

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىمنتهى عبد هللا احمد حسين الجميلي34011

23اسديرات  الشرقاطكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكراديب اسماعيل خلف جاسم الجبوري34024

20عزيز بلد -الرواشد  بلدعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاشراق ثامر سعدون عباس الحبابي34038

35المركز  قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرمحمد خورشيد جهاد منصور البياتي34053

11الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح صالح حسين معروف الداودي34064

20السكنية تلول الباج  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررياض احمد حميد موسى الجبوري34086

20عزيز بلد -الرواشد  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررائد صباح اسماعيل ساير الراشدي34122
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27المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجنان عزيز احمد خلف الجبوري34158

29الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسوران عمر اكبر فارس -34191

30الهيكل  الشرقاطإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرصالح الدين شبل جاسم خليل الجبوري34195

21شمال امرلي  قرى آمرليرياضياتماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروج عبد رحيم حمزه 34197

10المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمشتاق شدهان عبيد عبد هللا المزروعي34239

25المركز والجزيرة  تكريترياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين شاكر مولود ذيبان االيوبي34246

15الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاريان خالد كريم علي -34249

29السجلة  الدجيلرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحياة احمد حسين علي الخزرجي34252

25المركز  الطوزمحاسبةدبلومكاتب  ذكرصفاء عاصي جاسم امين الطائي34259

30البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعاصم عبد مشحن حمدان الدليمي34263

30المركز والجزيرة  تكريترياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمثنى فاضل عزيز حميد الخشمان34273

29المركز - بني سعد  يثربعربيماجستيرمدرس ثالث  ذكرضياء لطيف سعيد عطية المزروعي34283

30الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد محمد مصدق محمد نوري عسكر مال الياس34294

29المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد سعيد جاسم محمد الصالح34317

20المعتصم  سامراءثالث متوسطحرفي اول  ذكرقاسم حمادي جاسم محمود البومهدي34340

32المركز والجزيرة  تكريتحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرعلي محمد خالد عمر الباشا34345

2ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد علي خلف محمد الجبوري34365

15ديوان المديريةديوان المديرية  ابتدائيةحرفي  ذكرنزار جمعة جاسم عبد الدليمي34418

25المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنورا فاضل عبد الحسين محمد المؤمن34431

24المركز  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرقيصر سالم محيميد فيحان عذي34450

25المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء صبيح احمد محمد ال رزوقي34462

16المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروليد سعيد محمد سلمان الحشماوي34475

19سمرة- ربيضة - خزامية  العلمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاماني فائق خباز مخلف العزاوي34496

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىزينه حميد نواف لطيف الجواري34498

25المركز  الطوزإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعمار عصمت محمد علي البرقدار34499



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

17المركز والجزيرة  تكريتعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  ذكرعبدهللا طارق هاشم خميس الدليمي34501

10المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيثالث متوسطحرفي اول  أنثىأثار جاسم محمد ثلج الجبوري34514

28الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور علي خيرهللا صالح العبيدي34586

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرمصعب طارق علي حسن التكريتي34591

30الجرناف  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروليد فرج حسين درويش الجبوري34596

25عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرفالح اسماعيل ساير سالم الراشدي34613

31البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرصدام حسين احمد محمود العجيلي34636

26شمال امرلي  قرى آمرليكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد فرمان احمد مهدي البياتي34637

17المركز  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر غازي علي محمد البياتي34686

22الجبورالضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاماني علي عبيد عطية الجبوري34718

11الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عنبر درويش بدع الرفيعي34719

30شيخ جميل  الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء مشعان محمود عباس المكدمي34731

30المركز  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانتظار مجيد احمد علي العزاوي34735

11تل كصيبة  الدورإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصفا خير هللا خليل ابراهيم الدوري34747

25الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم نصيف جاسم محمد التميمي34802

22الجبورالضلوعيةإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايالف محمود حسين محمد الجبوري34803

23المركز  الدجيلفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة عامر جاسم عبد الحسين الخزرجي34814

40المركز  بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعدنان عبد الرحمن رافع محمد العزاوي34821

16المركز  الدجيلفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعلي طعمة احمد كاظم الخفاجي34840

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنتهى عبدالرزاق نوري عبدالرزاق ال صالح الشيخ34890

21سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي فرحان عبد شراد البياتي34902

20المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنضال حمود رجب عيث القيسي34942

15المركز - الجالم  سامراءعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىساره خضير عبدهللا سلطان الجبوري34946

22الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين مثنى ذاكر حسن الناصري34956

8الصينية  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدالوهاب سلمان هوسي عصمي الجنابي34988
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10المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمأمون شبيب خميس جداع األحبابي35036

20المركز  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام احمد شكر محمد الهيازعي35043

25عزيز بلد -الرواشد  بلدجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحاتم عبدالكريم جاسم سلوم الفراجي35071

25المركز  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده علي حسن علي العكيدي35086

20ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسمير رشيد مجيد محمود البياتي35091

30المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجاسم خلف علي زيدان االحبابي35117

35المركز  الطوزإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكربرهم قنبر امين رشيد الداودي35124

21اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكريوسف فرج عثمان عبدالرحمن الجبوري35244

10سيد غريب  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عداي جبير عداي الخزرجي35253

29شمال امرلي  قرى آمرليرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرمراد مخلص مولود حسن البياتي35271

10البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتجيولوجيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ثابت مهدي مطر العبيدي35295

26المركز - الجالم  سامراءفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد رحيم احمد عياش البورحمن35298

15المركز والجزيرة  تكريتإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد احمد حسين الدوري35301

15ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشروق سعدون حميد جاسم الدوري35334

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد فاضل محمد خضر العجيلي35341

29العذبة  االسحاقيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمنى زياد خلف صالح اطيعمه35356

15الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلثالث متوسطحارس اول  ذكرسيف عباس لطيف جاسم الخزرجي35410

26المركز  بلدعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرامجد حميد عبد الرضا مهدي العنزي35412

30المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عدي عبدهللا علوان السامرائي35415

7السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايسر هاشم احمد نامس الجبوري35432

20اسديرات  الشرقاطتربية خاصةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكركامل سامي طه ياسين الجميلي35433

35مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد عبدالحميد عبد الكريم نصيف البازي35439

21ابي دلف - تل البنات  الدورفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىنبراس مال هللا ابراهيم مال هللا الدوري35445

21الجرناف  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد ابراهيم حسين حمادي الجبوري35509

32المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب عبد العزيز علي عبد العزاوي35512
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30المركز - بني سعد  يثربإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  ذكرصالح مهدي هاشم حسين الحبابي35519

21السكنية تلول الباج  الشرقاطإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرمحمد فارس علي احمد الجبوري35551

27اسديرات  الشرقاطرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرمهند كامل ياسين مظهور الجبوري35556

24الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىندى نافع اسماعيل ابراهيم البياتي35557

17المركز  بيجيإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرمحمد ميسر حسن جاسم الجنابي35579

13المركز  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه فاضل خليل قرندل البياتي35583

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىدعاء احمد عبدالكريم عيسى االيادي35605

21المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىجوانه محمد احمد جادهللا الجبوري35627

25ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروليد خالد انور عمر النوسة35634

5الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد مراد عابد جبار االختيارلو35672

40المركز  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالح مهدي عبد جمعه الحرباوي35676

25العذبة  االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسهير حميد خضر صالح /35688

22المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام شاكر جاسم محمد القيسي35708

20المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسر عبدهللا صالح حسن الجبوري35722

30الحاتمية  يثربإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىصابرين مذري علي حسين التميمي35733

33شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب كريم صابر جوكل البياتي35745

27سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفدان حسين احمد عبدهللا دزداي35750

30الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام فاضل محمد جاسم االحبابي35768

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسروه خلف محمد شالش الجبوري35779

21الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىانوار تحسين محمد حميد السكماني35784

25الجبورالضلوعيةاجتماعياتدبلوممعلم خامس  ذكرمقداد خلف محمد جاسم الزبيدي35813

30الجزيرة - الحويش  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسرى يونس حمادي حسين الكنعاني35828

10ديوان المديريةديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد عباس حسن حيدر البياتي35847

34المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجياخرىبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرارشد خليل احمد محمد الجبوري35859

13المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد عبد محمود عبد المجيد الجبوري35862
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30عزيز بلد -الرواشد  بلداجتماعياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاالء عبدهللا عزاوي احمد العزاوي35882

25المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرموفق حامد علي محمد الزبيدي35884

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسجى ناظم كامل حمود السامرائي35886

15البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد عائد احمد علي القيسي35899

17المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحيدر خلف علي حبيب العزاوي35903

16السكنية تلول الباج  الشرقاطحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرهمام عبدهللا ابراهيم حسين الجبوري35906

25المركز  العلمعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتسام شعبان خلف محيميد الجبوري35928

37المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل حسين رشيد حميد الحشماوي35929

26المركز - بني سعد  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء خميس حسن جاسم الجنابي35950

27المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامنيات ابراهيم محمد ناصر الجنابي35974

28المركز  بلداجتماعياتدبلوممعلم خامس  أنثىزهراء عامر سعد عباس الخفاجي35979

25المركز والجزيرة  تكريتفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب اسامة طه ياسين الدوري35986

10مكيشيفة ( دجلة )  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاغادير سعيد محمود الطيف النيساني36000

33سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىنهى جميل ابراهيم حسن البياتي36013

21عزيز بلد -الرواشد  بلدفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكركمال محمود علي عباس الدراجي36021

29المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىانفال سعد نامس طالل الجبوري36035

30ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاالء موفق كامل محمود الحديثي36074

25ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىعبير كفاح سامي شوقي الدوري36086

17المركز  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرطارق زياد احمد اسماعيل القيسي36095

12عزيز بلد -الرواشد  بلدعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكوثر خالد علي حسين \36101

20ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىضحى طه مطر علي الدوري36114

30اسديرات  الشرقاطقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرفؤاد ابراهيم محمد حمد الجبوري36150

12المركز  بيجيعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىلباب صالح ارشد مهدي العزاوي36159

12عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتقى خالد علي حسين \36167

20سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء نوري صالح نايف البياتي36175
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21المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالسالم شاهر خلف علي الجبوري36193

22سيد غريب  يثربرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقتيبة فالح حسن سعدي الخزرجي36203

25المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى اياد عبدالرزاق احمد البلخي36211

10الصينية  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعرفان خميس ركاض كردي الجنابي36233

29سيد غريب  يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىفاطمة صباح حسن سعدي الخزرجي36247

18محطة بلد  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفاروق محمود جاسم محمد الرفيعي36263

20المركز  الطوزتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود نجم عبدهللا البياتي36266

20الحاتمية  يثربارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىريم عبد الجبار كريم عبد هللا الشمري36271

40المركز  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  ذكرنوار ابراهيم عبدالعزيز عبدالحليم العبدهللا36282

30ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعبدالفتاح حسن رمضان حسين الجميلي36290

35سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد ابراهيم حميد حسن البياتي36322

15المركز  بلدإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكروضاح كوان عباس احمد العزاوي36355

23المركز  الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر ابراهيم عبداللطيف حسين الجبوري36365

30الجزيرة - الحويش  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعزام حماد قدوري حبيب العباسي36385

20المركز  بلدعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهاجر فيصل لطيف عزيز الخزرجي36424

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند جاسم محمد فارس الخزرجي36429

28المركز  الطوزمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىدنيز بيات حسين حيدر .36444

20شمال امرلي  قرى آمرليكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهناء هادي فهد اسماعيل البياتي36458

27مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةاقتصادماجستيرمدرس ثالث  أنثىرؤى فليح حسن كريم الجواري36464

10ديوان المديرية  ديوان المديريةإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرهذال حاتم محمد شهاب الخزرجي36471

25المركز - بني سعد  يثربجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحمود مزهر حمود حسن العزاوي36476

28الهيكل  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنشوان عبدهللا محي ياسين الجبوري36479

18السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد جاسم احمد ابراهيم الشمري36480

40المركز - بني سعد  يثربعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدالكريم فرحان ابراهيم علي الحشماوي36483

26الجرناف  الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرقيدار راضي احمد داثان الجبوري36486
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19المركز  العلمرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء ياسين عليوي مطلك الجبوري36489

21المركز - الجالم  سامراءحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراحمد طعمه خلف مطر البدري36503

35الجرناف  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالمنعم ابراهيم محمد عويد الجبوري36512

25ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحبيب فالح عبدالكريم مطلك الدوري36541

33الجزيرة - الحويش  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود صالح هدو الدراجي36559

21الجرناف  الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها عبدهللا عبد محمد الجبوري36560

20الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىمروه جواد لهود خضير الدراجي36573

30ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكربكر رشيد عبدهللا ابراهيم الناصري36585

10اسديرات  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاشواق عيسى سلطان جادهللا الجبوري36602

24المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى قاسم جمعه مهدي السامرائي36622

15الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب قنبر شهباز حسن اماملي36637

6محطة بلد  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنوح عادل احمد نصيف الخزرجي36703

30الجرناف  الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى غانم سالم عباس الجبوري36704

26المركز والجزيرة  تكريتفنيةدبلوممعلم خامس  ذكرعبدالقادر عامر خليل اسماعيل العنزي36733

34المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىمنار عبدالسالم كمال عبداللطيف الطائي36750

32المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىهوازن مجيد احمد علوان البازي36753

34المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرعمر جعفر جاسم محمد العاصي36768

8ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىمروة خالد فياض علي الجبوري36774

12ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىاروى خالد فياض علي الجبوري36776

20المركز  بلدفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين جعفر عبد هللا محمد الموالي36786

25الصينية  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريهام محمد احمد طلب الحمداني36795

21اسديرات  الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرضرغام رمضان علي عبود الجبوري36811

20سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم عالوي ابراهيم جاسم البياتي36817

35الجرناف  الشرقاطإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعد حسين عبدهللا بطاوي الجبوري36825

33الجرناف  الشرقاطإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد اسماعيل فتحي هندي الجبوري36846
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35الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىاسماء مزاحم رشيد نجم الحمداني36861

15الهيكل  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسين محمد خلف علي العلي36874

15شمال امرلي  قرى آمرليعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنهاد محمد يوسف حسن البياتي36892

16الحاتمية  يثربعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرناهض احمد حسين علي السامرائي36899

6المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات صالح اسماعيل عطيه الجبوري36905

35المركز  الطوزرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد شهاب احمد محمد البياتي36950

35المركز - بني سعد  يثربكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغادة نصيف جاسم محمد األحبابي36963

15شيخ جميل  الدجيلعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدهللا نجم عبدهللا محمد المكدمي36987

15المركز  بيجيحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرعامر مزهر نعمه محسن القيسي36989

19شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمنال جمعه فهد خورشيد البياتي36996

22عزيز بلد -الرواشد  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىريام ايوب محمد حمود البوعلي36999

35الهيكل  الشرقاطعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصالل عبدالرحمن هزاع شالل الجبوري37004

32الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىضحى رشيد حميد حبيب العباسي37014

30الجرناف  الشرقاطرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسين عبدالرزاق سليمان حمد الجبوري37019

11المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد محمود عواد سلمان السامرائي37042

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي نصير قاسم عبدهللا العزاوي37048

15المركز  بيجياعداديةكاتب  ذكربرزان خالد ماهر حسن الناصري37080

20المركز - بني سعد  يثربإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىطيبة سعد جاسم عباس االحباب37098

27الحاتمية  يثربإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤى جمال سرهيد جراد العيساوي37115

15المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكربكر وادي عبدالمجيد وادي السامرائي37117

25المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىافراح ابراهيم صالح محمود العيساوي37171

20شمال امرلي  قرى آمرليفنيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسام فوزي علي محمد البياتي37204

20المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىسوزان مطر زيدان خلف البو مهيدي37210

17ديوان المديرية  ديوان المديريةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  أنثىايناس قاسم ابراهيم مطر السامرائي37211

32المركز والجزيرة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايات طارق نعمان عبد اللطيف الجوعاني37228
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20ابي دلف - تل البنات  الدورعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكربشار منذر يونس فاضل السامرائي37241

30الحاتمية  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرسرمد شاكر محمود توفيق نصرت37253

5ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرجاسم خليل جاسم محمد القيسي37259

24المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنريمان المنتصر صبار محمد الربيعي37264

23المركز  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتارا مجيد محمد امين الداودي37266

18ابي دلف - تل البنات  الدورإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرخضر عباس حسين احمد الدوري37267

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد اسماعيل بكر احمد الناصري37276

21اسديرات  الشرقاطعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال سامي طه ياسين الجميلي37277

17المركز  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاكر كريم محمد ولي الداودي37279

35شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاشواق كريم صابر جوكل البياتي37282

12المركز  العلملغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعثمان نوفل محمد علي حمدان الجبوري37311

10الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكركرميان غازي حسين مصطفى الداودي37314

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عراك اسماعيل ابراهيم الدليمي37315

27سمرة- ربيضة - خزامية  العلمقانونماجستيرقانوني  ذكراكرم غالب علي معروف االلوسي37320

25الحاوي -كبان  االسحاقيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعدي جاسم محمد خميس المجمعي37325

16السكنية تلول الباج  الشرقاطجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد دخيل موسى خلف الجبوري37337

28السكنية تلول الباج  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرفل عبدالحميد سعيد مهدي التكريتي37355

23الجبورالضلوعيةرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسيماء علي صالح محمد الجبوري37362

13المركز  بيجيرياضةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسنا نزار مصلح سلطان العلكاوي37374

15المركز - بني سعد  يثربكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر احمد حسن علي العزاوي37406

16ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكربارق وائل فتحي محسن الدوري37430

23الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء جميل جاسم محمد طرفة37435

21الجبورالضلوعيةإدارة اعمالماجستيرمالحظ  ذكرعبدهللا ابراهيم علي صالح الجبوري37436

30المركز  العلممحاسبةدبلومكاتب  أنثىمريم خالد خلف درويش الجبوري37450

26المركز - بني سعد  يثربرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزمن رائد غازي علي الحبابي37479
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17اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسيل عبدالرحمن جاسم صالح السامرائي37486

31اسديرات  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالهادي عيسى محمود فاضل الجبوري37487

12الجبورالضلوعيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىختام محمد حسن كلش الدليمي37490

26المركز والجزيرة  تكريتعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىنبأ ثابت عبدالعزيز عمر التكريتي37516

24المركز  الطوزجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخديجه خلف جاسم جاعد البياتي37522

25ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكراحمد ساجد قاسم ابراهيم العنكر37525

23ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرابراهيم فائق مشعل قدوري العبيدي37526

22المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي فائق مشعل قدوري العبيدي37536

10شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان رياض علي حمد البياتي37540

21شمال امرلي  قرى آمرليلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالمنعم رياض علي حمد البياتي37548

15ابي دلف - تل البنات  الدورثالث متوسطحرفي اول  أنثىوردة رفيق بكر عبد الرزاق الدوري37574

11الهيكل  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرواثق خليل ضيف شمر الجبوري37589

16عزيز بلد -الرواشد  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكوثر عامر ثاير عبدالجبار العزاوي37607

17سيد غريب  يثربعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن صليل عداي محيميد الخزرجي37613

13شيخ جميل  الدجيلإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسام عبد زبن حبيب الفراجي37633

26اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن علي مسلط حمود الجبوري37644

15الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمود ابراهيم رشيد حبيب مجمعي37652

15تل كصيبة  الدوركيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرأرشد محمد مظفر جاسم الدوري37663

26سيد غريب  يثربإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسعاد صليل عداي محيميد الخزرجي37678

20ديوان المديرية  ديوان المديريةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكراثير نوفان لطيف جاسم الفراجي37681

40الحاتمية  يثربرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوئام شاكر محمود محمد الزبيدي37693

30الحاتمية  يثربعربيدبلوممعلم خامس  أنثىدعاء شاكر محمود محمد الزبيدي37708

30الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي عبدالهادي محمد عباس التميمي37711

11المركز  بيجيجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرجس دأود محمد حمد الدليمي37732

5المركز  الدجيلثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاسراء سالم فهد عباس العنزي37751
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34المركز  الطوزإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىأواز عماد هرزاني عزيز زنكنة37797

20المركز والجزيرة  تكريتلغة عربيةدكتوراهمدرس ثان  أنثىميعاد سعيد حسن مرعي الدوري37800

25المركز  الدجيلتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحمد لفته محمد عكاب الخزرجي37802

30الجزيرة - الحويش  سامراءرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرصبحي عبد حسن إبراهيم الدراجي37811

22ابي دلف - تل البنات  الدورعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب محمد ناصر رضا العبيدي37830

18محطة بلد  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد هاشم علي حمادي الخزرجي37832

13تل كصيبة  الدورعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان مزاحم زيد مذري السراي37851

28المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف منصور رحيم محمد الحشماوي37878

30شمال امرلي  قرى آمرليإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرمهند سمين جعفر محمد البياتي37900

12الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عيدان حمدان انصيف اعذي37905

21سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزارشاد تربويبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرهيثم ياسين باقي حميد العزاوي37911

25حمرين-الناعمة  الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرياسر عطوان رميض ذيبان امبيجان37928

25الهيكل  الشرقاطفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعادل خليل أبراهيم محمد الجبوري38004

12ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء نهاد عاصي مهدي البياتي38056

20الجرناف  الشرقاطحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  أنثىرشا خالد جاسم محمد الجبوري38102

30محطة بلد  بلدإسالميةدكتوراهمدرس ثان  ذكرعاصم كاظم خزعل ردعان الرفيعي38113

27رمضانالدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله حميدي نصيف دغيش الفراجي38134

29المركز  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمهابات طاهر توفيق احمد38143

17شيخ جميل  الدجيللغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرقية علي احمد عيدان السعدي38156

10ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىدعاء عامر جاسم محمد علي الحمداني38189

6ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد صالح خلف عبدالكريم الجبوري38199

15المركز - الجالم  سامراءثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىابتسام مهدي عبدالغفور حمد البدري38205

34المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  أنثىرويده حامد مجيد عباس النيساني38238

20العذبة  االسحاقيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرتحسين علي حسين حمادي اطعيمه38259

30عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتاعداديةكاتب  أنثىأزهار حسين علي أحمد الخطاب38269
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30الصينية  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهبه جميل ابراهيم عبد الطائي38280

25المركز  الطوزرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرؤيا صاحب حسين جاسم اختيارلو38334

15الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرديار محمد عبد هللا مجيد الداودي38353

25عزيز بلد -الرواشد  بلدتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهادي حميد عبد عاشور الراشدي38379

6المعتصم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب طه حميد فرحان االسودي38387

10الجرناف  الشرقاطبدون شهادةحرفي  أنثىسالمه طه حماد خطاب الجبوري38388

20الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخيال ازاد حميد عباس الداودي38405

12المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعماد ابراهيم الطيف خلف الدراجي38433

21الجزيرة - الحويش  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىصفا منير محمد مصطفى الحسني38438

30المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد فتاح فهد محيميد38468

19مكيشيفة ( دجلة )  سامراءفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىجمانه شاكر احمد خلف الفي38483

21العذبة  االسحاقيعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء حسين نوري جميل اطعيمه38484

25المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىامنه احمد طايس عبدهللا التكريتي38508

5التعليم المهني  التعليم المهنياعداديةكاتبذكراحمد ضياء احمد علوان السامرائي38519

15سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد ياسين علي عبوش البياتي38534

9المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزمن بديع حالوب كاظم السامرائي38551

10المركز  تكريتقانونبكالوريوسمعاون قانوني  أنثىزينه ايوب محمد جواد الدوري38574

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسراب محسن احمد علي البو بدري38584

22الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايمن حسين علي حسين الخزرجي38624

14عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتثالث متوسطحرفي اول  ذكرسالم جاسم رؤوف احمد الجبوري38630

38المركز والجزيرة  تكريتتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكرمقداد محمد ياسين واحد الكراعي38649

27المركز  بيجيعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمؤيد باسم محمد عبدهللا الراوي38689

33شمال امرلي  قرى آمرليرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسلوى عبدين كاظم داود البياتي38691

25حمرين-الناعمة  الدورإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد احمد عبدالنبي حسين الحاوي38762

12الجزيرة - الحويش  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاصيل لطف هللا احمد محمد الدوري38773
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20المركز والجزيرة  تكريتجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرامين موفق ابراهيم محمود الشمري38780

25ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي ابراهيم علي سعيد عكيدي38825

20العذبة  االسحاقيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمثنى سعدهللا سالم حسين هرموش38872

15السكنية تلول الباج  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهدي صالح احمد ظاهر الجبوري38885

24ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند حمودي احمد مجيد البياتي38894

8شيخ جميل  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمة محسن علوان سلمان المفرجي38922

30شمال امرلي  قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحسن محمد حسين خلف الطائي38944

28المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطاهر عماد طاهر مهود البازي38945

16المعتصم  سامراءلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرقصي بهجت سالم جاسم العزاوي38947

15المركز  العلمإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرجاء حماده عليوي سليمان الجبوري38984

8ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرابراهيم محمد عبد اللطيف محمود الدوري38991

17المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىامنه حسين مهيدي حسين الجبوري39007

10الجرناف  الشرقاطتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسام رجب عبدهللا عمر الجبوري39015

25المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحمزة رياض حبيب حسين الشامي39052

6الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرليث غانم محمد حسين التميمي39053

28المركز - بني سعد  يثربفيزياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىرسل طه حسين عبد العزاوي39059

33المركز  االسحاقيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد حسين علي عبدهللا شايع39069

28سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىصفا خالد صفر خلف البياتي39111

13سيد غريب  يثربفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسالي مهدي علي خليفه الخزرجي39118

7المركز - الجالم  سامراءرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرجمال عبد الناصر محمد صالح البو رحمان39159

28المركز والجزيرة  تكريتإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسارة صباح محمد شهاب داموك39165

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيجيولوجيماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد الكريم جاسم محمد جابر الجميلي39183

15المركز  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىغفران احمد شذر حسين طرفه39202

30الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىناديه شاكر محمود سعيد الرحماني39219

20السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسالم جمعه حسن صحن الجميلي39220
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20المركز - الجالم  سامراءحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكرابراهيم حاتم عبد حسن العزاوي39265

11الحاوي -كبان  االسحاقيرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء فاضل صعب علي طعيمة39267

16المعتصم  سامراءجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسميه محمد يوسف بالل -39297

14المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسراء طه عواد بري البوهادي39316

15المركز - الجالم  سامراءرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  ذكرصهيب مصطفى نظير مصطفى السامرائي39328

21المركز  الشرقاطلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمراد عبدهللا نامس شكطي الشكطي39357

30المركز والجزيرة  تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفؤاد جمعه علي بطاح العباسي39369

9شمال امرلي  قرى آمرليتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلمياء علي محمد حسن البياتي39379

20الحاتمية  يثربعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند احمد عباس احمد التميمي39380

13المركز  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعلياء ضياء حسين محمد الحيالي39385

12ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىماهرة مدهللا عبدهللا محسن الصحن39388

22الجرناف  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطه ياسين بكر جوير الجبوري39407

23ابي دلف - تل البنات  الدورحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرهيثم صابر عواد خضر الدوري39426

5النهرين - الحردانية  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا بشير احمد عبدالغني الجبوري39428

10العذبة  االسحاقيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعيمه عبد الواحد كلش حنتوش /39454

25الجزيرة - الحويش  سامراءعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم احمد نمر حسن الحسيني39457

40الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل عبدالرحمن خليل ابراهيم عالوي39463

25المركز  بلدعربيدبلوممعلم خامس  ذكرمثنى سرحان دحام ساحل الحبابي39507

20المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبدالعزيز حميد خليفة محمد ابوعاصي39546

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىمها وزير سالم نوفان الطائي39605

20المركز  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعلي احسان حسن قنبر البياتي39609

25تل كصيبة  الدورإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان مجيد لطيف عمر الدوري39613

15المركز  العلمفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس حاتم نعمه جاسم الجبوري39631

19ديوان المديرية  ديوان المديريةإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمار طالب كاظم جاسم المكدمي39638

5ديوان المديريةديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىدينا معن تركي عجيل الخشماني39651
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15المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد معن محمد طعمة حمدان39664

17العذبة  االسحاقيعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبد المهيمن محمد سعود احمد المجمعي39668

23ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكررائد حامد تركي زعيتر النمراوي39687

20المركز  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس فائز توفيق حسن العبيدي39725

27المركز - بني سعد  يثربتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتغريد علي حسين كاظم التميمي39731

12العذبة  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصهيب حسن علي خلف المجمعي39742

8المركز  الدجيلرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىروى حسن هادي موسى االسودي39758

34المركز - بني سعد  يثربعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء خليل محمد الطيف الحشماوي39769

10رمضانالدجيلإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكررافد احمد محمد جسام المجمعي39775

7السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهبه ايوب عبدالجليل رومي الحمد39779

15المعتصم  سامراءعربيدكتوراهمدرس ثان  أنثىرغدة عبد الجبار اسعد هالل العقيلي39794

33المركز والجزيرة  تكريتحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرعبدالرحمن عالء عبدالرحمن طه التكريتي39826

25جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىاحالم كريم كوان احمد الفراجي39832

17المركز  بلدجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسراء عماد محمدباقر عبدالمحسن الحسني39839

21السكنية تلول الباج  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرضياء عبدهللا محمد صبحي الدليمي39855

25الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمشتاق زيدان خلف حمد المجمعي39856

7المركز - بني سعد  يثربجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر عبدالرزاق علي حمود الحشماوي39875

34العذبة  االسحاقيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايات داود سالم حسين هرموش39885

20المركز  بيجيكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرايثر جاسم محمد جندل الجميلي39918

30العذبة  االسحاقيإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىجاد علي مشل محمد اطعيمه39968

30الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعماد خميس حماد حايف اطعيمه39974

30السجلة  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد عناد محمود هزاع الخزرجي39981

35الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرشامل كامل مجيد علي39983

30المركز  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمالك خليل ابراهيم حسين البياتي39991

25جنوب امرلي  قرى آمرليإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسعيد عبد السالم هزاع حسن البياتي40001
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24المركز  الطوزإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىزهره محمد حسين ولي البياتي40027

26الجزيرة - الحويش  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعذراء محمد ابراهيم محمد الدراجي40030

17المركز  بيجيعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عاشور محمد طعمه القيسي40034

35شمال امرلي  قرى آمرليإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىساره محمود جنيد اسكندر .40079

22الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عواد محمود احمد الحشماوي40116

25جنوب امرلي  قرى آمرليعربيدبلوممعلم خامس  ذكرعماد غازي عباس عرب البياتي40125

20الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىساره عامر محمود رشيد الحمداني40148

20مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايناس فاضل الطيف احمد الربيعي40152

3التعليم المهني  التعليم المهنيمحاسبةدبلومكاتب  أنثىدعاء اياد حسن علي العاصي40197

25السكنية تلول الباج  الشرقاطإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرعبدهللا احمد صبحي عبد الدليمي40205

29اسديرات  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسلمان امريس جمعة صحن الصحن40207

17المركز  الشرقاطتاريخماجستيرمدرس ثالث  ذكراياد احمد صالح ضامن الجبوري40240

27ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرالحارث صالح الطيف متعب الشاهري40312

15المركز  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد محمد جاسم محمد الدليمي40332

10المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيبدون شهادةحرفي  ذكراحمد صالح شيخ حسين الجبوري40339

35عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشذى حامد علي حسين الدراجي40341

25شيخ جميل  الدجيلجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر طلب حسين مطلك الخزرجي40344

25ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكروصفي قاسم محمد خميس اختيارلي40357

22المركز - الجالم  سامراءحاسوبماجستيرمبرمج  ذكرعبدهللا عبدالحميد احمد صالح السامرائي40387

30ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد حمزة علي محمد السبعاوي40409

34المركز - الجالم  سامراءتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهدى عبدالرزاق مهدي صالح العباسي40419

25الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه فاروق هاشم محمد البرزنجي40423

30ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعمر عبدالغفور رزوقي حسين النعيمي40424

12اسديرات  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىامواج زيدان صالح ياسين الجبوري40445

20جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنور مهدي عبد حسن العزاوي40457



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

11جنوب امرلي  قرى آمرليعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرنجم عبدهللا احمد زهمر البياتي40472

35المركز  قرى آمرلياخرىدبلومكاتب  ذكرماهر خميس منصور حسين البياتي40488

35المركز  بلدإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىبسمة محمود كاظم طاهر الفتالوي40511

9المركز  االسحاقيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهويده ناجح عبدالكريم جياد اطعيمه40545

20المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرحاب حسين خلف مساعد اللهيبي40565

28المركز - الجالم  سامراءعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكربشار بشير قدوري سلطان السامرائي40602

20المركز  الشرقاطجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمها دخيل موسى خلف الجبوري40609

40المركز والجزيرة  تكريتكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىبسمه غامس خضير حسن الدوري40621

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى محمد حسين سلطان العزاوي40642

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكراحمد عياده دليمي مرعيد الجنفه40646

25المركز  الطوزاعداديةكاتب  ذكرطه حمد فارس علي البياتي40652

15المركز  بيجيرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدينا فاضل كامل عبدهللا النعيمي40653

18الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد كمال محمد داود الطعيس40666

15ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىاسوار باسل مجول فيصل الحديثي40690

25سيد غريب  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرربيع ظاهر نصيف جاسم الخزرجي40691

10مكيشيفة ( دجلة )  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينه عبدهللا حمود شبيب العباسي40702

15الجزيرة - الحويش  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعمر عبدالمجيد حسين علي الدوري40704

21ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى قاسم خلف عيسى الدوري40746

20شمال امرلي  قرى آمرليعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاالء اكرم علي موسى البياتي40757

20المركز  االسحاقيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسامه مجيد تركي مجيد المجمعي40769

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضةدبلوممعلم خامس  ذكرمحمد بدري محمد محمود الربيعي40777

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىسجى قحطان عواد حسين الدوري40803

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام محمد نصيف عاكش القره غولي40804

17المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاسماء ماجد جهاد حسن العزاوي40856

20سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسعد صطام بديوي سبع العزاوي40907
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30المركز والجزيرة  تكريتعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور عبدالسالم محي قدوري القواضي40911

19الجبورالضلوعيةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكروسام نمير ابراهيم حميد الصميدعي40948

25المركز - بني سعد  يثربرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشهد ياسين خضير ياسين الصميدعي40972

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى اياد حسين نجم الناصري40985

20النهرين - الحردانية  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنورالهدى مطلك خلف عبدهللا الجبوري40992

35المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام احمد حسن جاسم االمهيدي41028

16المركز - الجالم  سامراءفيزياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكربرزان فارس هالل محمد النيساني41033

24ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمثنى حمود عبدهللا خلف العجيلي41047

27ابي دلف - تل البنات  الدوررياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحاب صابر عواد خضر الدوري41069

28المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند مجيد محمد حميد السامرائي41075

4التعليم المهني  التعليم المهنياعداديةكاتب  ذكرانمار عالء احمد جاسم الجبوري41094

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراركان مضر محمود عبد الجبوري41102

35مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىسوالف مظفر حسين علي السامرائي41112

35المركز  الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرهشام فارس ميزر عبد الحميد الخزرجي41120

10المركز  الدجيلتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخنساء عباس فاضل عباس الحياني41129

20عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضةدبلوممعلم خامس  أنثىضحى عبدالكريم طالب نصيف الجميلي41134

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرامين غالب هادي شهاب المفرجي41142

19المعتصم  سامراءعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىايمان غازي معزب محل البازي41163

10المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكرخطاب ياسين لفته حمد البوحمود41173

20اسديرات  الشرقاطتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررضا محمود مدهللا هايس الجبوري41179

30الحاوي -كبان  االسحاقيإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفالح حكمت جاسم محمد شايع41206

35المركز  بيجيرياضةدبلوممعلم خامس  أنثىمهى عبد الرحمن سليمان يوسف التكريتي41207

35المركز  الشرقاطرياضةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىحنين حاتم شعبان ابراهيم التكريتي41214

42سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرمعن عبدالحكيم عبدالكريم سليمان البياتي41220

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىهند عالء عبد الخضر عباس المكدمي41257
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26الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمعاذ علي حسين مهيدي الفهداوي41260

21المركز  الطوزعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىسراب محمود كريم حميد الزاهدي41271

28سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزاخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرجاسم محمد مرشد طعمه البياتي41278

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرعالء خلف حواس طعمة العجيلي41284

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىانفال حسين جاسم شهاب المرسومي41292

30اسديرات  الشرقاطفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرصالح احمد علي احمد الصحن41322

15الجرناف  الشرقاطإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال موسى راوي ترف الجبوري41337

22المعتصم  سامراءإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاليس سلوم عاشور كردي -41338

20حمرين-الناعمة  الدورثالث متوسطحارس اول  ذكرجالل صالح جاسم حسين العبيدي41352

19المركز  االسحاقيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىدعاء محمد حميد احمد الصميدعي41385

24المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىتارا ابراهيم صالح خلف العزاوي41401

8ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد واثق حمد عواد الجبوري41430

35الجرناف  الشرقاطإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالجبار عبدهللا احمد عميري الجبوري41433

39شيخ جميل  الدجيلرياضيات/ علومدبلوممعلم خامس  أنثىزينه رعد نجم عبيد الشمري41443

25المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىسندس جاسم علي جمعه الجبوري41454

20المركز - بني سعد  يثربمتوسطةحرفي اولذكرواثق منعم رحمان خلف الهيازعي41464

13المركز  الطوزحاسوببكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد نورالدين عزيز علي البياتي41477

13المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرويده بخيت محمود محمد العباسي41495

12ابي دلف - تل البنات  الدورإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور رافع طالب محمود الدوري41504

20سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيدكتوراهمدرس ثان  ذكرمحمود عجاج فهد سبع العزاوي41515

24ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىكولسن باشا ابراهيم حمود دوكرلي41554

24المركز  الطوزرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاالء جهاد امين محمد الدلوي41576

32الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكردخيل اسماعيل حسين حدري الجبوري41632

17عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىبسمه شاكر احمد خلف الفي41636

11المركز  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعبد هللا صالح الزم عبد الهادي السعدون41687
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25ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرغزوان صبار مصطفى عبدهللا الموسى فرج41695

28الجزيرة - الحويش  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىيمامه محمد صاحب شاكر الدوري41739

11المركز  قرى آمرليفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف محمد محمود خليل امرلي41755

35الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيمحاسبةدبلومكاتب  ذكرمصطفى ظافر مزهر ثامر الزاملي41757

38المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىحفصة علي حميد رزوقي الدوري41784

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عاشور محمد طعمة القيسي41790

10الصينية  بيجيإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرجهاد خالد كريم مغير جنابي41791

18الصينية  بيجيإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىشهد احمد هوير كردي الجنابي41803

11المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينب احمد كاظم ياسين السامرائي41829

30الصينية  بيجيرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنار شاكر هوير سعران الجنابي41906

16المركز  الطوزإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد حسام الدين علي شريف الداودي41955

20المركز  الدجيلجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسهام مظلوم مالك مكي /41969

20ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرسيف عبدالحليم ياسين صالح التكريتي41988

34المركز  بيجيعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىعالية فاضل عبدهللا سلطان العلكاوي42002

18المركز  بيجيعلم النفسماجستيرمرشد تربوي ثالث  أنثىامنة اياد خيرهللا بكر التكريتي42027

35اسديرات  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  ذكرجباره سلطان سعيد مطلك الجبوري42029

35السجلة  الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىبيداء شاكر محمود حمزة الخزرجي42034

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله كمال مصطفى مطلك البياتي42049

35ابي دلف - تل البنات  الدورقانونماجستيرقانوني  ذكرمحمد احمد عبدالنبي حسين الحاوي42056

18الجزيرة - الحويش  سامراءتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنبأ عمر كامل طعمه الشاماني42086

20المركز - بني سعد  يثربرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىفاطمه عصام متعب احمد العزاوي42094

20السجلة  الدجيلرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرشاهر اسماعيل مدب حسين الخزرجي42145

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل خضير مساهر ناريم الشاهري42147

28المركز  الدجيلهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرانمار سعدي ظاهر نصيف الخزرجي42151

18الصينية  بيجيكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيه محمدعلي عثمان علي ال عبد هللا42157
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5الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةابتدائيةحرفي  ذكرحيدر هاشم خورشيد مجيد البياتي42175

20جنوب امرلي  قرى آمرليجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرقيصر كريم حسين خلف البياتي42220

25الهيكل  الشرقاطكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرصباح احمد نايف شبيب الجدعان42222

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكراحمد ابراهيم كاظم صالح الحسني42270

29سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشيماء جفال شكوري محمود الزوبعي42277

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمثنى خضير مهدي صالح السامرائي42361

26المركز  الشرقاطرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمود صبحي حسين عبدهللا الجبوري42379

26ديوان المديرية  ديوان المديريةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  ذكرمهند ناظم طه ياسين الكراعي42406

15شيخ جميل  الدجيلتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكررائد حميد خليفه حاجم البدراني42426

15العذبة  االسحاقيثالث متوسطحرفي اول  ذكرجالل صالح حسين ضيف المجمعي42438

6المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهادي قيس عبدهللا مضحي اعذي42469

29ديوان المديرية  ديوان المديريةمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون محاسب  أنثىاميمه وضاح طه بكر القاسمي42507

35المركز  الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحوراء محمد سعد علي الموسوي42514

30ديوان المديرية  ديوان المديريةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرعباس خلف علي عباس القيسي42523

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعثمان احمد خليفة عطوان الدليمي42529

25ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرمحمد عماد حسين علوان الشجيري42552

28المركز والجزيرة  تكريتعلوم عامةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروليد خالد زيدان خلف العبيدي42582

35المركز  الشرقاطعربيدبلوممعلم خامس  أنثىحفصه احمد اسماعيل دخيل الجبوري42585

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعمر اركان حاتم طايس الدوري42612

22عزيز بلد -الرواشد  بلدعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرحماد فاضل علي درويش الدراجي42614

25ديوان المديرية  ديوان المديريةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكرمحمد موفق عبدهللا طوقان التكريتي42692

18مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىافراح رحيم محمد حردان العبيدي42716

15الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  أنثىزينب علي حميد علي .42717

20المركز  الطوزاقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامنة عبداالله حمزة احمد الزبيدي42729

40الجزيرة - الحويش  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىهند محمد عبدالكريم احمد العزاوي42731
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31المركز  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهال جاسم محمد ماجد الجبوري42772

35المركز  بيجيرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرحامد حاضر حالوب علي الشمري42801

21العذبة  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعبد الرحمن عباس فضل خضر الكبيش42806

33المركز  الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىوسن وليد خالد هذال المكدمي42817

30شيخ جميل  الدجيلرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  ذكرمحمد محمود عجاج خلف الجبوري42861

15شيخ جميل  الدجيلجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء عباس كاظم عباس التميمي42864

29ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكروسام محمود عبدهللا صالح العزي42897

28المركز  العلماعداديةكاتب  ذكرسليمان سعدي سليمان محمد الجبوري42917

20الحاتمية  يثربإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروة لؤي محمود شهاب القيسي42923

30مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسيل علي حسين سالم الخفاجي42944

25الجبورالضلوعيةهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكراحسان خليل صالح خليل الجبوري42980

30المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىلمى محمود محمد جبر العباسي42998

28المركز  بلدفنيةدبلوممعلم خامس  أنثىهديل محمد حسين محل الالمي43012

30المركز  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراحمد طارق حميد حسن العزاوي43032

5المركز  الطوزابتدائيةحرفي  ذكركوران عاصي رشاد انجا الداودي43045

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرصبار احمد رحيم حمد الطرازي43057

20عزيز بلد -الرواشد  بلدرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  ذكربهجت محمد محمود محسن الراشدي43060

14المركز  بلدإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوسن ناظم جابر عبد التميمي43062

32المركز  بلدعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىكحالء هاشم رضا اسد الحسيني43064

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرعلي حسين احجاب عبد الرحمن الجبوري43107

12المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسجى عبدالصمد مجيد محمود السامرائي43118

15الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى مثنى ابراهيم علي التكريتي43130

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسيف الدين عماد غانم شعبان التكريتي43131

30المركز  االسحاقيقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرقائد حسين درويش جاسم شايع43147

40المركز  بلدإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىانعام امجد امين عبد المهدي الربيعي43161



رقم 
االستمارة

العنوان الوظيفي الجنساالسم الكامل
التحصيل 
الدراسي

االختصاص 
القسم المتقدم 
للتعيين فيه 

القضاء
القطاع 

مجموع 
نقاط

20ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرياسر ابراهيم نايف طعمة الجبوري43173

35المركز - بني سعد  يثربإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرجالل سعيد محمد خلف الحبابي43260

40المركز  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  أنثىمسار عبدالوهاب مناور شهوان الحمداني43282

25المركز  االسحاقيابتدائيةحرفي  ذكرضياء حمود محمد حاوي شايع43335

20محطة بلد  بلدكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمخلص سحاب عداي محيميد الخزرجي43345

30الجرناف  الشرقاطإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكراحمد شهاب احمد حميد الجبوري43351

24الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعربيدبلوممعلم خامس  ذكرريم ماهر كريم جواد السالمي43378

30المركز  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنهى كامل غفوري حرجان الخفاجي43419

15المركز  بلدكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرعمر نصيف جاسم محمد األحبابي43468

20المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراياد جاسم محمد مجيد الجبوري43470

25البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرفراس عبدهللا حسن حمد العجيلي43484

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجياخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرصالح خلف عطيه سحاب الجبوري43492

40المركز - الجالم  سامراءتاريخماجستيرمدرس ثالث  أنثىصبا حميد جاسم محمد الدراجي43512

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىشيماء عبدالستار احمد مهدي السامرائي43539

30سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسجى عجيل نجرس عبدهللا القيسي43540

30المركز  بيجيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرأحمد جاسم أرميض فريح القيسي43546

16عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا محمد عبدهللا حسن الدوري43556

34المركز  قرى آمرليرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىامل عبدهللا شكور زين العابدين البياتي43568

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىهدى عباس خلف محمد الجبوري43574

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرفراس اصديد خلف محمد -43597

17ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكرمأمون موفق ابراهيم محمود الشمري43608

32المركز  الشرقاطعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراحمد ابراهيم عبدهللا محيميد الجبوري43624

35المركز  العلمرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىوالء ناظم يوسف مفلح العزاوي43625

15المركز  قرى آمرليرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعباس جعفر حمد سليمان البياتي43626

35المركز - الجالم  سامراءإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرموسى عبدالرزاق نوري عبدالرزاق السامرائي43627
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15اسديرات  الشرقاطعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىبشائر جالل محمد محمود الجبوري43663

15ديوان المديرية  ديوان المديريةاعداديةكاتب  ذكرصفاء خالد جاسم محمود الحامدي43677

20تل كصيبة  الدورتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفواز عماد مجيد طه الدوري43695

15المركز  الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىندى باهر بندر حمزة الخزرجي43696

10المركز  قرى آمرليعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعبدهللا امين قاسم عباس البياتي43727

13المركز  بيجيمتوسطةحرفي اولذكرفهمي اكرم فاضل حميد الشنداح43729

39الجزيرة - الحويش  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء شاكر علي خلف البدراج43744

30مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىوفاء محمود عبدهللا فارس الخزرجي43760

18الجزيرة - الحويش  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاماني جمال ابراهيم مجيد الفتوح43762

30سمرة- ربيضة - خزامية  العلمعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىزينه هالل حيمد ياسين العبيدي43789

3ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدهللا عباس نوري محمد البياتي43807

25سمرة- ربيضة - خزامية  العلمإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرادهم حسين عباس خلف العبيدي43809

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرعبدالعظيم علي نوري محمد البياتي43813

28ديوان المديرية  ديوان المديريةقانونبكالوريوسمعاون قانوني  ذكرمحمود علي محمود صالح الشيشاوي43822

20المركز - بني سعد  يثربرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرنبيل اسماعيل كردي احمد العزاوي43836

28الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرطارق احمد محمد عزيز -43892

35المركز  الدجيلإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىايناس رياض حمزه علي الخزرجي43935

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرشعالن حسين محمود علي الخزرجي43992

30مكيشيفة ( دجلة )  سامراءاقتصادماجستيرمدرس ثالث  ذكركفاح خالد عبدهللا حسن العباسي44044

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  انثىطيبة مثنى سليمان محمد التكريتي44125

35المركز  الدجيلإحصاءدبلومكاتب  أنثىرشا صباح عبيد حسون الحياني44240

33المركز - الجالم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  أنثىاسراء اسماعيل مصطفى توفيق الخطيب44246

16السجلة  الدجيلعلوم حياةماجستيرمدرس ثالث  ذكراياد اسماعيل كاظم فارس الخزرجي44248

26المركز  الدجيلعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشهد صباح رحيم عبد الكريم العزاوي44312

25المركز - بني سعد  يثربعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرحمه جودر عبدالكافي حمودي المجمعي44332
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6المعتصم  سامراءرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسن عيسى عبد هللا مرعي البو اسود44368

21ابي دلف - تل البنات  الدورإدارة اعمالماجستيرمالحظ  أنثىرؤى حميد كاظم رحيم الدوري44402

37المركز  الطوزكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرسجاد سعيد علي توفيق .44408

25الجزيرة - الحويش  سامراءعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرياسين ثابت احمد صالح الدراجي44411

32ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكراركان انور خلف محسن الونداوي44444

30الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلعربيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمريم صالح مهدي حسن االسودي44453

20المركز - الجالم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىشفاء خالد عبد هللا خضير السامرائي44473

40المركز  الطوزاعداديةكاتب  أنثىداليا غازي شكور محمود البياتي44503

30الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىسوسن عبدالحسين صابر امين .44560

20المركز  الدجيلعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىحوراء احمد عبيد عباس الزبيدي44635

25التعليم المهني  التعليم المهنيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم قيس نجم عبدهللا مشايخي44682

30البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإسالميةدبلوممعلم خامس  ذكرانور خلف شويخ عبيد القيسي44700

5المركز  بيجياقتصاد منزليبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنعم هللا مظهر طه مجيد الناصري44731

13التعليم المهني  التعليم المهنيمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعلي عبدالحسين مدحت نامق التونجي44775

21الجرناف  الشرقاطرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيماء خلف صالح خليفه الجبوري44822

20المركز - الجالم  سامراءفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىمروه طارق لطفي عبد االمير االلوسي44828

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرغد احسان خليل ابراهيم العبيدي44835

8المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهاله محمود علو مهدي السامرائي44906

20الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربارش برهان الدين نوري توفيق البياتي44932

17جنوب امرلي  قرى آمرليعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعمر صالح ابراهيم عبد هللا البياتي44958

20الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطحارس اول  ذكرعماد جاسم عبدهللا نصيف البياتي44967

22المركز  العلمفنيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىاقبال عبدهللا محيميد خلف الجبوري44969

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسجى مجيد علي هزيم البياتي44974

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  أنثىكواكب محمد نوري محمد البياتي44983

12المركز والجزيرة  تكريتجغرافيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىرغد عماد عزاوي حمد العبيدي45023
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17البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريتإنكليزيماجستيرمدرس ثالث  أنثىرنين وليد خالد صالح الحديثي45047

29المركز  الشرقاطقانونماجستيرقانوني  ذكرمحمد ذياب سطام حمد الجبوري45100

14المركز  قرى آمرليرياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرسجاد صالح حسين علي البياتي45142

21التعليم المهني  التعليم المهنيإدارة اعمالبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحيدر رعد مجيد سعيد45156

28المسحك -الزوية - مكحول - المجمعات - المصلخة  بيجيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرزياد خلف عبدهللا عداد الجبوري45166

15ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكراحمد عباس محمود عباس السامرائي45203

11المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمريم سعود محمد حبيب البومهدي45210

15المعتصم  سامراءكيمياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرلواء لؤي ابراهيم احمد العباسي45216

12الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرعباس حسن علي حسين البياتي45315

16جويزرات - سنجار - ام شعيفة  الضلوعيةجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراحسان خلف سامر كمون الفراجي45338

25مكيشيفة ( دجلة )  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكراديب احمد محمد احمد العيساوي45340

18المركز  الشرقاطرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىهيام احمد ابراهيم حمد الناصري45361

6الحاوي -كبان  االسحاقيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمران عادل حسن عبد اغضيب45378

26اسديرات  الشرقاطعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعطا أحمد سلمان عبدالرحمن الجبوري45380

20المركز  الطوزتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىوسن عمر كريم حميد العزاوي45421

30ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروطبان محمد كنون محمد الحمداني45459

15المركز  بلدثالث متوسطحرفي اول  ذكرزياد طارق حميد حسن العزاوي45657

28النهرين - الحردانية  الضلوعيةإسالميةدبلوممعلم خامس  أنثىمروه ياسين طه سمير السامرائي45671

18المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىصابرين شاكر محمود حبيب العباسي45675

2الجرناف  الشرقاطثالث متوسطحرفي اول  ذكرصالح حمد اسعد طه الجبوري45701

22المركز - الجالم  سامراءلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرهيثم نبراس ثامر دحام النيساني45717

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىحنان محي علي خلف العباسي45720

30البعيجي - المزرعة - المالحة - جريش  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكررباح محمد حسين علي القيسي45739

15المركز والجزيرة  تكريتعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكررائد محمد حسين مخلف السوادي45741

35المركز  الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىشيرين خوام عباس علي الحياني45761
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24ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  انثىايمان محمد ناصر حمد ا45777

25الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  ذكرايهم مهدي حسن حسين بزركان45802

20مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةتاريخبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمحمد لفته درويش مهدي الجواري45838

15ديوان المديرية  ديوان المديريةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرمنذر صالح احمد محمود الصميدعي45846

25المركز - الجالم  سامراءفنيةدبلوممعلم خامس  ذكررمضان ابراهيم عبد القهار حسن السامرائي45870

30المركز  االسحاقيعربيمعهد معلمينمعلم خامس  ذكروسام اسماعيل ابراهيم عبدهللا شايع45893

19المركز  الدجيلإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخمائل محسن علي محمد التميمي45957

25الجزيرة - الحويش  سامراءلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىمنى سويدان عبد عصمي الجنابي45963

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىرحاب محمود احمد اسماعيل االعرجي45992

30الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىايبك قايماز علي موسى -46071

15التعليم المهني  التعليم المهنيرياضيات/ علومبكالوريوسمدرس رابع  ذكرفارس خوام كعيد خلف الجواري46077

12التعليم المهني  التعليم المهنيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسماء احمد السيد عبدالمقصود /46080

19الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةدكتوراهمدرس ثان  ذكرمرتضى حيدر عزت غني العساف46105

25ديوان المديرية  ديوان المديريةحاسوببكالوريوسمعاون مبرمج  ذكراسالم موفق جابر مرعي 46115٠

12ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرغسان محجوب احمد مصلح العزاوي46148

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرابراهيم محمد احمد عيفان العبيدي46150

33المركز والجزيرة  تكريتقانونماجستيرقانوني  ذكرعامر جايد زيدان مخلف الطائي46163

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكراحمد حميد سطوان عبد العجيلي46183

25الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد سكران حمادي زلف الخزرجي46203

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكرسبع عبدهللا ذياب خلف العجيلي46241

39المركز  الطوزإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىسحر علي كاظم علي البياتي46246

13المركز - الجالم  سامراءمالية ومصرفيةبكالوريوسمعاون مدقق  انثىمروه حيدر حميد مراد -46288

30سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرادريس غازي فيصل مهدي الباتي46307

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرازور سالم كجوان نصيف الكراعي46309

12المركز  بلدتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي عباس علي الربيعي46371
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15المركز  العلمرياضياتبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىعلياء صاحب جميل ياسين البياتي46389

28المركز  العلمإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىآيات مزاحم احمد محيميد الجبوري46495

20المعتصم  سامراءتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمحمد مهدي صالح حمد البومهدي46515

17المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىدعاء باسم ناجي ياسين النيساني46527

25المركز  العلملغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمبادى عبدالوهاب احمد عبد .46567

27المركز والجزيرة  تكريتمحاسبةماجستيرمحاسب  ذكريوسف حميد نايف حميد حميد46586

25ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرحارث عبدهللا صالح مصطفى الجبوري46597

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىمنال عبدهللا مصلح عجاج العزاوي46613

11التعليم المهني  التعليم المهنيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىلقاء يوسف علوان محمد السامرائي46644

10الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمزاحم نزهان دويح علي الجبوري46654

18المركز  االسحاقيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىرؤى صالح علي حسين طرفه46656

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحارس اول  ذكرمحمد سعد دحام حامد التكريتي46660

21المركز والجزيرة  تكريتتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىمروه جميل كمال ارحيم الدوري46677

26المركز  االسحاقيبستنةماجستيرمهندس زراعي  أنثىمروه صالح علي حسين طرفه46683

30المركز  االسحاقيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب عداي هادي صالح طرفه46698

21التعليم المهني  التعليم المهنيمحاسبةبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشذى صاحب رشيد برجد البياتي46734

40الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريترياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىسميه قيس عبدهللا محمد الجبوري46741

40المركز  الدجيلاجتماعياتماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىهند كفاح مهدي ابراهيم الخزرجي46813

30المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين احمد طالب عمران الحسيني46820

35المركز - الجالم  سامراءرياضياتدبلوممعلم خامس  أنثىمها عبدالرحيم احمد صالح -46837

23ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىاسراء سمير عبدهللا محمود النعيمي46839

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكراحمد عبد السالم خليل اسماعيل التكريتي46894

29المركز  بلدإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىعهود صعب جسام محمد االحبابي46916

40سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزلغة عربيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىريمه عدنان عباس محمد البياتي46954

20المركز  الدجيلفنيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحسن باسم صالح حسن الزبيدي46971
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20الفرحاتية - الجزيرة  االسحاقيإسالميةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند محمد عباس عواد المجمعي46985

24المركز  الدجيلرياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمصطفى حسن علي حسين المجمعي47049

6الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةعلم النفسبكالوريوسمرشد تربوي رابع  ذكرعلي صالح عزالدين احمد -47116

25التعليم المهني  التعليم المهنيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىاسيل ناجي عبد الكاظم حسن الخزعلي47140

30المركز  الطوزلغة عربيةدبلوممعلم خامس  ذكرعباس مصطفى فاضل عباس البياتي47152

25التعليم المهني  التعليم المهنياخرىماجستيرمهندس زراعي  أنثىغاده سعيد محمد خضير -47173

28المركز - بني سعد  يثربإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  ذكرعمر ابراهيم محمد حمود المزروعي47180

30المركز  بيجيتاريخبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىصابرين صايب جاسم محمد الحديثي47199

20المركز  العلمعلوم حياةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرانس صالح حسين عبدهللا الجبوري47201

15المركز  التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرثمينة حسن علوان فدعم الجوراني47231

17المركز  الشرقاطتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكروليد خالد احمد محمد الجبوري47239

28المركز  العلمعربيماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرعمار محمد صالح عنبر الجبوري47244

30المركز - الجالم  سامراءإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىسجى حامد حسن بخيت العباسي47257

35الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىرنين عبدالقادر محمود احمد .47261

7التعليم المهني  التعليم المهنيثالث متوسطحارس اول  ذكرحسام علي عبدهللا محمد الجبوري47299

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىعال غالب يحيى هنو الكراعي47315

10المركز - الجالم  سامراءإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر باسل عبدالوهاب محمد ال ياسين47319

25مركز القضاء - بيشكان - الحويجة البحرية - البوجواري - خزرج  الضلوعيةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرحازم جسام محمد جاسم الحبابي47323

30الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحاتم كريم محمود جمعة البياتي47347

10الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصطفى عادل علي عسكر البياتي47352

25المركز - الجالم  سامراءإسالميةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسفيان يوسف احمد حسن العباسي47390

30عزيز بلد -الرواشد  بلدتاريخبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشيرين مهدي صالح مخلف الرحماني47396

32الجرناف  الشرقاطإسالميةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدالرحمن اسماعيل فتحي هندي الجبوري47415

15التعليم المهني  التعليم المهنيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  ذكرسيف ابراهيم ذياب احمد الدراجي47427

23الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةاعداديةكاتب  ذكرعماد طالب عبدهللا درويش .47434
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7التعليم المهني  التعليم المهنيرياضياتبكالوريوسمدرس رابع  أنثىفاطمه احمد يوسف محمد الدراجي47439

25البوعجيل-الناعمة-البوهيازع  تكريترياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  ذكرسعدي صالح عبدهللا سليمان العجيلي47440

35المركز والجزيرة  تكريتلغة عربيةدبلوممعلم خامس  أنثىاسراء مولود حاجم سلطان الحديثي47535

25المركز  االسحاقيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرحسين علي حسين حمد اغضيب47566

29المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىنور عامر ابراهيم مخلف الزناد47598

25التعليم المهني  التعليم المهنيعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمالك مالك عباد محمد الجبوري47599

5التعليم المهني التعليم المهني اعداديةكاتب  ذكرمحمد سعد دحام داود الناصري47600

30الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجياقتصادبكالوريوسمدرس رابع  أنثىريم عبدالسالم خليل اسماعيل الجبوري47617

8ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىعلياء صفاء محي مهدي حدين47697

25شيخ جميل  الدجيلجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمحمد رميله خميس مهوس المكدمي47715

25رمضانالدجيلعربيدبلوممعلم خامس  ذكراحمد عبد صالح علي الفراجي47731

30ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرعلي حسين مخلف حسين المجمعي47742

22اسديرات  الشرقاطإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراثير عيسى عبدالمجيد مظهور الجبوري47755

25الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىاالء فاروق سامي جاسم التكريتي47766

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد علي حسين علو /47768

27المركز  الدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىشهد هاشم حميد مجيد المشايخي47780

30المركز والجزيرة  تكريتجيولوجيماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىورود سعود علوان حمد الناصري47805

17المركز  االسحاقيإنكليزيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهبه حسين علي صالح اغضيب47814

25المركز  العلمعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىايهاب هيجل عبدهللا خضر الجبوري47823

19الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلعربيدبلوممعلم خامس  أنثىشهد صباح ياسين خضير العنبكي47882

30المركز  الدجيلهندسة مدنيبكالوريوسمعاون مهندس  أنثىدعاء عالء حسين علوان العبيدي47903

6ديوان المديرية  ديوان المديريةإحصاءبكالوريوسمعاون احصائي  أنثىياسمين علي هادي حسين الزبيدي47936

30الجرناف  الشرقاطلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكربشير ابراهيم احمد عويد أسوادي48010

31الجزيرة - الحويش  سامراءتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرهبثم مطلق محمد مرعي السامرائي48014

32الهيكل  الشرقاطلغة عربيةدكتوراهمعلم جامعي ثانذكرمحمد ابراهيم عبدهللا حسن الحسين48022
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26حمرين-الناعمة  الدورعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرمخلد صباح خلف جاسم الدوري48024

40المركز - الجالم  سامراءرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايمان يونس سلمان خلف السامرائي48036

33ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرجمال سعد عزاوي صبار العبيدي48038

31المركز - الجالم  سامراءتاريخدكتوراهمدرس ثان  ذكرعمر ساجد مخلف حسن البومهدي48043

10شيخ جميل  الدجيلرياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهدير عماد صخر جابر المكدمي48095

28المركز - الجالم  سامراءرياضيات/ علومماجستيرمدرس ثالث  ذكرأنس خلف فارس عطية العباسي48098

30ديوان المديرية  ديوان المديريةاالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرمحمد عبدالسالم خضير عبدالرزاق التكريتي48116

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىاحالم فيصل سليم وسمي البومحمد48131

25عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرامجد هذال عبدهللا ضاحي الدوري48142

25ديوان المديرية  ديوان المديريةمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكربالل عزيز كردي حمود الجبوري48170

20الصقور  - حماد شهاب - المحزم - الشهامة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرادهم جواد كاظم عزيز الخشماني48183

33المركز - الجالم  سامراءإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرسالمه مانع فاضل جمعه السامرائي48184

30المعتصم  سامراءإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاومامه زياد جاسم محمد االثيم48187

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرنزار احمد خليف عذاب العزاوي48191

20التعليم المهني  التعليم المهنيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزينة مقدام طعمه عبدالصاحب الموالي48194

10المركز والجزيرة  تكريترياضيات/ علومبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنوران عبدالحي فهد احمد الناصري48237

20ديوان المديرية  ديوان المديريةكيمياءبكالوريوسمعاون مختبر  ذكرغزوان عدنان حسين علي االحبابي48240

30المركز - بني سعد  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرعدي نواف محمد رميض المزروعي48276

32التعليم المهني  التعليم المهنيإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىتغريد هالل محمود سعيد البياتي48293

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  أنثىامال اسماعيل حسن محل الجبوري48320

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىايمان عبدالعزيز حسين مصطفى السامرائي48327

16ديوان المديرية  ديوان المديريةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىرنا ادريس محمد يونس الجنابي48386

23الحاتمية  يثربإنكليزيدبلوممعلم خامس  أنثىرند رافد عبدالواحد كاظم الشمري48390

19الجبورالضلوعيةعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرماهر امين علي عبيد الجبوري48397

15سمرة- ربيضة - خزامية  العلمجغرافيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىهند ابراهيم علي ذرب العزاوي48426
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22السكنية تلول الباج  الشرقاطعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرور عدنان حمد خضر الجبوري48477

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطسائق اقدم  ذكراحمد ابراهيم احمد حسن الجبوري48486

15المركز - بني سعد  يثربجغرافيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرمثال مبدر مصلح احمد الحشماوي48504

10الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكرعلي عادل عزيز حميد قوشجو48514

21المركز  بيجيقانونماجستيرقانوني  ذكرايمن ناصر الزم صبري الناصري48536

27المركز  الشرقاطهندسة مدنيماجستيرمهندس   ذكرعالء حسين خلف مساعد اللهيبي48538

21ابي دلف - تل البنات  الدورلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىضحى منير طه علوان الدوري48547

15التعليم المهني  التعليم المهنياعداديةكاتب  أنثىليلى قيس عبدهللا لطيف البياتي48552

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعبدالسالم حسن عمر بكر التكريتي48556

19المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  أنثىمروه عبدالحميد احمد صالح السامرائي48575

15التعليم المهني  التعليم المهنيثالث متوسطحارس اول  ذكرجسام محمد حبيب فياض الدليمي48582

15المركز - الجالم  سامراءكيمياءبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمصطفى حسين علي محمد السامرائي48600

35التعليم المهني  التعليم المهنياخرىماجستيرمهندس زراعي  ذكرمهند احمد خلف عبد الجبوري48616

35المركز والجزيرة  تكريتعربيماجستيرمدرس ثالث  أنثىفاطمه عامر ياسين محمود الهزيم48625

30المركز والجزيرة  تكريتعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىخلد محمد عطية كريم التكريتي48626

15التعليم المهني  التعليم المهنيمحاسبةبكالوريوسمعاون محاسب  ذكرايوب محمد موسى رضا دا مرجي48633

15ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرعامر عبد الكريم عايد رجب الجبوري48652

15الصينية  بيجيفيزياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكرعمر اسماعيل محمد مخلف الحمداني48656

30الحاوي -كبان  االسحاقيعربيبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىياسمين خليل ابراهيم يونس حيمش48668

3ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  أنثىهناء جاسم محمد خاير الجبوري48673

26عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريترياضةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكروسام حميد صادق راضي48689

16المركز - الجالم  سامراءتاريخماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىسحر ناجي حمد ياسين العباسي48695

18عوينات - البودور- العوجة - الزالية  تكريتإنكليزيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىنرمين محمد كريم عبدالرحمن الناصري48698

28المركزالدجيلعربيبكالوريوسمدرس رابع  أنثىزهراء كاظم حسين جاسم دباغي48720

25الرفاعي - الشهابي - اطراف الدجيل  الدجيلإسالميةمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىمنال محمد حسين محمد التميمي48732
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38المركز  الدجيلإنكليزيمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىندى صباح مهدي حسن االسودي48733

30ينكجة والقرى التابعة لها  الطوزإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىابتهال رشيد محمد حيدر االختيارلي48739

33المركز  الشرقاطلغة عربيةماجستيرمعلم جامعي ثالثذكراحمد تركي حمد محمد النعيمي48767

15الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةثالث متوسطموظف خدمات اقدم  ذكربختيار كمال احمد حسين الداودي48770

35المركز  بيجيإنكليزيدبلوممعلم خامس  ذكرماجد حامد عبد الواحد عبد اللطيف الديوان48781

26سمرة- ربيضة - خزامية  العلمكيمياءماجستيرمعلم جامعي ثالثذكرحمد علي عبدهللا حسين الجميلي48803

21الحجاج -البوطعمة - البوجواري - الحمرة - الطالعة - شويش - هنشي - لكلك  بيجيعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىنور جبار عبدالستار سلمان ليله48807

10ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمصدف محمد حميد جاسم الدوري48841

28ديوان المديرية  ديوان المديريةبستنةبكالوريوسمعاون مهندس زراعي   ذكررعد اسعد مجول فرحان الدوري48868

18الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكراسو محمد فرهود درويش الداودي48905

15المركز - الجالم  سامراءعلوم حياةماجستيرمعلم جامعي ثالثأنثىزمن حميد محمد علي البو عباس48929

25ديوان المديرية  ديوان المديريةاالعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشذى جاسم محمد عبدهللا الهتاش48932

15الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةرياضياتمعهد معلمينمعلم خامس  أنثىاسراء قاسم شكر احمد البياتي48935

15سليمان بيك والقرى التابعة لها  الطوزعلوم حياةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىابتهاج حسين جاسم توفيق البياتي48945

5ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  ذكرمحمد عبدالسالم علوان نجم الناصري48981

15ديوان المديرية  ديوان المديريةابتدائيةحرفي  ذكرانور جاسم سلمان حمندي العمري48986

11ديوان المديرية  ديوان المديريةثالث متوسطحرفي اول  أنثىسماح طه عبدهللا وسمي الجبوري49029

22ديوان المديرية  ديوان المديريةعلوم حياةبكالوريوسمعاون مختبر  أنثىسرور عدنان حمد خضر الجبوري49030

15التعليم المهني  التعليم المهنيثالث متوسطحرفي اول  ذكرصدام مزبان عدوان عناد العزاوي49052

35المركز  الطوزلغة عربيةماجستيرمدرس ثالث  ذكرعبدهللا ادهم نصرالدين حسين العبيدي49070

30الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةمحاسبةدبلومكاتب  ذكرسمين امين حيدر مدحت صالح49113

35ديوان المديرية  ديوان المديريةاعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرصهيب صالح محي مصطفى االيوبي49115

32ديوان المديرية  ديوان المديريةاعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشروق محمود حماده صالح الجبوري49126

25الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة كرديةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمروان نجيب محمد مصطفى الداودي49129

23الدراسة التركمانية  الدراسة التركمانيةلغة تركمانيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىسراب سمين علي جوبان -49136
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12الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة عربيةبكالوريوسمدرس رابع  ذكرمهند بهمن عبدالكريم رشاد -49140

25الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةفيزياءماجستيرمدرس ثالث  ذكرمحمد  مصطفى رشيد عارف الكيجي49144

25ديوان المديرية  ديوان المديريةاعالمبكالوريوسمعاون مالحظ  أنثىشهد سالم خطاب اسعد الناصري49147

38شمال امرلي  قرى آمرليرياضيات/ علوممعهد معلمينمعلم خامس  أنثىايناس محمد دولت يار احمد  49153

10الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةكيمياءبكالوريوسمدرس رابع  ذكررزكار ازاد حسين عزيز الدوادي49178

21الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةكيمياءدكتوراهمدرس ثان  ذكراحمد رؤوف محمود احمد ال49182

12الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  ذكرمهند بهمن عبدالكريم رشاد -49185

21الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةإدارة اعمالبكالوريوسمعاون مالحظ  ذكرهيمن جمعه طيب لطف هللا الداودي49194

5الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةلغة عربيةبكالوريوسمعلم جامعي رابع  أنثىشنو عبدهللا عبدالكريم احمد -49196

13الدراسة الكردية  الدراسة الكرديةاخرىبكالوريوسمدرس رابع  ذكرهردي محمدتقي صديق لطف هللا  49199

16المركز  تكريتحاسوببكالوريوسمدرس رابعأنثىسجى احمد كريم عبدالرحمن49209


