
المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

3283تصويت عاممدرسة زهور المستقبل االبتدائية107601المدائن11076بغداد الرصافة

5208تصويت عاماعدادية التجارة للبنات107602المدائن11076بغداد الرصافة

3169تصويت عاممدرسة البشير االبتدائية107603المدائن11076بغداد الرصافة

6221تصويت عاممدرسة الشهيد غالب بن عبد هللا107604المدائن11076بغداد الرصافة

3154تصويت عاممدرسة البشير االبتدائية107605المدائن11076بغداد الرصافة

3386تصويت عاممدرسة موىس بن نصير االبتدائية107606المدائن11076بغداد الرصافة

3161تصويت عاماعدادية زرقاء اليمامة107607المدائن11076بغداد الرصافة

ي االبتدائية107608المدائن11076بغداد الرصافة
5214تصويت عاممدرسة بالل الحبش 

6220تصويت خاصمدرسة البشير االبتدائية107650المدائن11076بغداد الرصافة

5151تصويت عاممدرسة الوركاء االبتدائية107701جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3132تصويت عاماعدادية بطل خيير107702جرس دياىل11077بغداد الرصافة

372تصويت عاماعدادية بطل خيير107703جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة نور المنتظر االبتدائية107704جرس دياىل11077بغداد الرصافة

391تصويت عاممدرسة نور المنتظر االبتدائية107705جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3137تصويت عاممتوسطة حليمة السعدية107706جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3113تصويت عاممتوسطة حليمة السعدية107707جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة االرساء االبتدائية107708جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة االرساء االبتدائية107709جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3198تصويت عاماعدادية النورين107710جرس دياىل11077بغداد الرصافة

1464تصويت عاممدرسة المسعودي107711جرس دياىل11077بغداد الرصافة

3285تصويت خاصاعدادية بطل خيير107750جرس دياىل11077بغداد الرصافة

6182تصويت عاممدرسة الطوىسي االبتدائية107801النهروان11078بغداد الرصافة

5129تصويت عاممدرسة اصحاب الكساء االبتدائية107802النهروان11078بغداد الرصافة

5165تصويت عاممدرسة الوائلي االبتدائية107803النهروان11078بغداد الرصافة

3166تصويت عاممتوسطة المجتبر107804النهروان11078بغداد الرصافة

5184تصويت عاممدرسة الوائلي االبتدائية107805النهروان11078بغداد الرصافة

3106تصويت عاممدرسة مواهب الرحمن االبتدائية107806النهروان11078بغداد الرصافة

3144تصويت عاممدرسة الغسق االبتدائية107807النهروان11078بغداد الرصافة

3124تصويت عاممتوسطة المجتبر107808النهروان11078بغداد الرصافة

5161تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 107809النهروان11078بغداد الرصافة

3270تصويت خاصمدرسة الطوىسي االبتدائية107850النهروان11078بغداد الرصافة

3294تصويت خاصاالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 107851النهروان11078بغداد الرصافة
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ي طه االبتدائية107901الوحدة11079بغداد الرصافة 5172تصويت عاممدرسة النبر

ي طه االبتدائية107902الوحدة11079بغداد الرصافة 2196تصويت عاممدرسة النبر

5194تصويت عامثانوية آمنة الصدر107903الوحدة11079بغداد الرصافة

3178تصويت عاممتوسطة الشهيد محمد باقر107904الوحدة11079بغداد الرصافة

ى االبتدائية107905الوحدة11079بغداد الرصافة 3185تصويت عاممدرسة زينب الكير

5242تصويت عاممدرسة الكوفة االبتدائية107906الوحدة11079بغداد الرصافة

5233تصويت عاممتوسطة الحمزة107907الوحدة11079بغداد الرصافة

ن االبتدائية107908الوحدة11079بغداد الرصافة ن العسكريير 5220تصويت عاممدرسة االمامير

ن االبتدائية107909الوحدة11079بغداد الرصافة 2214تصويت عاممدرسة الروضتير

5253تصويت عاممتوسطة الحمزة107910الوحدة11079بغداد الرصافة

5156تصويت عاممتوسطة الشهيد محمد باقر107911الوحدة11079بغداد الرصافة

1288تصويت عاممدرسة الصدق االبتدائية107912الوحدة11079بغداد الرصافة

1279تصويت عاممدرسة النجوم االبتدائية107913الوحدة11079بغداد الرصافة

اء للبنات107914الوحدة11079بغداد الرصافة 1266تصويت عامثانوية الواحة الخضن

1199تصويت عاممدرسة القرطاس االبتدائية  للبنات107915الوحدة11079بغداد الرصافة

ي طه االبتدائية107950الوحدة11079بغداد الرصافة 2140تصويت خاصاالصالح سابقا/ مدرسة النبر

5197تصويت عاممدرسة المجتمع الجديد االبتدائية2207601/ المدائن 12076بغداد الرصافة

ن2207602/ المدائن 12076بغداد الرصافة 3206تصويت عامثانوية العراق للبنير

ن االبتدائية2207603/ المدائن 12076بغداد الرصافة 2245تصويت عاممدرسة البلد االمير

1127تصويت عاممدرسة ام قض االبتدائية2207604/ المدائن 12076بغداد الرصافة

3148تصويت عاممدرسة حذيفة االبتدائية2207605/ المدائن 12076بغداد الرصافة

5207تصويت عاممدرسة الزبير االبتدائية2207606/ المدائن 12076بغداد الرصافة

3170تصويت عامروضة الورود2207607/ المدائن 12076بغداد الرصافة

ن االبتدائية2207608/ المدائن 12076بغداد الرصافة 3196تصويت عاممدرسة البلد االمير

6142تصويت عاممدرسة المناذرة االبتدائية2207701/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

5146تصويت عاممدرسة المناذرة االبتدائية2207702/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

3162تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية2207703/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

5168تصويت عاممدرسة عمر المختار االبتدائية2207704/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

3153تصويت عاممدرسة عمر المختار االبتدائية2207705/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

3155تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية2207706/ جرس دياىل 12077بغداد الرصافة

3136تصويت عاممدرسة ابو فراس االبتدائية2207801/ النهروان 12078بغداد الرصافة

282تصويت عاممدرسة براثا االبتدائية2207802/ النهروان 12078بغداد الرصافة
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3146تصويت عاممدرسة الطائف االبتدائية2207803/ النهروان 12078بغداد الرصافة

6181تصويت عاممدرسة ابو فراس االبتدائية2207804/ النهروان 12078بغداد الرصافة

3130تصويت عامثانوية ام عمارة2207805/ النهروان 12078بغداد الرصافة

5210تصويت عامثانوية شهيد الجمعة2207806/ النهروان 12078بغداد الرصافة

3167تصويت عامثانوية شهيد الجمعة2207807/ النهروان 12078بغداد الرصافة

1288تصويت عاممدرسة ابن النفيس االبتدائية2207808/ النهروان 12078بغداد الرصافة

6265تصويت عاممدرسة أم وهب االبتدائية2207809/ النهروان 12078بغداد الرصافة

3154تصويت عاممدرسة براثا االبتدائية2207810/ النهروان 12078بغداد الرصافة

3130تصويت عاممدرسة الطائف االبتدائية2207811/ النهروان 12078بغداد الرصافة

ن3307701/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة 3167تصويت عامثانوية المرتضن للبنير

5171تصويت عاممدرسة موىس الكاظم االبتدائية3307702/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

3152تصويت عامثانوية االعتماد للبنات3307703/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

5143تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية3307704/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

3143تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية3307705/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

3151تصويت عاممدرسة البتول االبتدائية3307706/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

3137تصويت عاممدرسة البتول االبتدائية3307707/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

ن3307710/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة 3169تصويت عامثانوية المرتضن للبنير

1246تصويت عاممدرسة فبى االسالم االبتدائية3307711/ جرس دياىل 13077بغداد الرصافة

2275تصويت عاممتوسطة ريحانة الرسول3307801/ النهروان 13078بغداد الرصافة

ي االبتدائية3307802/ النهروان 13078بغداد الرصافة
6260تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

ي االبتدائية3307803/ النهروان 13078بغداد الرصافة
6205تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

3207تصويت عاممتوسطة الحيدري3307804/ النهروان 13078بغداد الرصافة

3237تصويت عاممتوسطة الحيدري3307805/ النهروان 13078بغداد الرصافة

6159تصويت عامثانوية الشهيد خليل الساعدي4407801/ النهروان 14078بغداد الرصافة

5157تصويت عامثانوية النعيم4407802/ النهروان 14078بغداد الرصافة

5202تصويت عاممدرسة سلمان المحمدي االبتدائية4407803/ النهروان 14078بغداد الرصافة

3184تصويت عامثانوية الشهيد خليل الساعدي4407804/ النهروان 14078بغداد الرصافة

5182تصويت عاممدرسة سكينة االبتدائية4407805/ النهروان 14078بغداد الرصافة

3140تصويت عاممدرسة شهداء الطف االبتدائية4407806/ النهروان 14078بغداد الرصافة

5155تصويت عامثانوية النعيم4407807/ النهروان 14078بغداد الرصافة

5169تصويت عاممدرسة الصديقة االبتدائية4407808/ النهروان 14078بغداد الرصافة

3171تصويت عاممدرسة زهرة المدائن االبتدائية109801الزهراء21098بغداد الرصافة
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3135تصويت عاممدرسة الشاعرة العربية109802الزهراء21098بغداد الرصافة

3128تصويت عاممدرسة الشاعرة العربية109803الزهراء21098بغداد الرصافة

391تصويت عاممدرسة النش   الجديد االبتدائية109804الزهراء21098بغداد الرصافة

ن109805الزهراء21098بغداد الرصافة 3106تصويت عاممتوسطة النجباء للبنير

ن109806الزهراء21098بغداد الرصافة 3120تصويت عاممتوسطة النجباء للبنير

3113تصويت عاممدرسة النش   الجديد االبتدائية109807الزهراء21098بغداد الرصافة

3135تصويت عاممدرسة زهرة المدائن االبتدائية109808الزهراء21098بغداد الرصافة

3110تصويت عاممدرسة براثا االبتدائية109901المقداد21099بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة المرؤة االبتدائية109902المقداد21099بغداد الرصافة

5146تصويت عاممدرسة النيل االبتدائية المختلطة109903المقداد21099بغداد الرصافة

3119تصويت عاممدرسة المرؤة االبتدائية109904المقداد21099بغداد الرصافة

3102تصويت عاممدرسة النيل االبتدائية المختلطة109905المقداد21099بغداد الرصافة

ن109906المقداد21099بغداد الرصافة  للبنير
3129تصويت عاماعدادية المصطفن

ن109907المقداد21099بغداد الرصافة  للبنير
3114تصويت عاماعدادية المصطفن

397تصويت عاممدرسة براثا االبتدائية109908المقداد21099بغداد الرصافة

388تصويت عامثانوية البتول للبنات110001جميله األوىل21100بغداد الرصافة

ن110002جميله األوىل21100بغداد الرصافة ي ذر الغفاري للبنير 681تصويت عاماعدادية ائر

369تصويت عاممدرسة جلوالء االبتدائية110003جميله األوىل21100بغداد الرصافة

ن110004جميله األوىل21100بغداد الرصافة 3115تصويت عاممتوسطة الفاو للبنير

382تصويت عاممتوسطة ذات السالسل للبنات110005جميله األوىل21100بغداد الرصافة

ن110006جميله األوىل21100بغداد الرصافة 395تصويت عاممتوسطة االنطالق للبنير

5108تصويت عاممدرسة الوادي األخضن االبتدائية110007جميله األوىل21100بغداد الرصافة

3105تصويت عاممدرسة الفراقد االبتدائية110008جميله األوىل21100بغداد الرصافة

3119تصويت عاممدرسة المنار االبتدائية110009جميله األوىل21100بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة ثغر العراق االبتدائية110010جميله األوىل21100بغداد الرصافة

ن111901محمد القاسم21119بغداد الرصافة ن االبتدائية للبنير 3112تصويت عاممدرسة الفراتير

ن111903محمد القاسم21119بغداد الرصافة 5145تصويت عاممدرسة اسود الرافدين االبتدائية للبنير

3134تصويت عامروضة البهجة111904محمد القاسم21119بغداد الرصافة

ي االبتدائية للبنات111905محمد القاسم21119بغداد الرصافة
ن
3133تصويت عاممدرسة الرصاف

3119تصويت عاممتوسطة الكوثر للبنات111906محمد القاسم21119بغداد الرصافة

ن111907محمد القاسم21119بغداد الرصافة 3140تصويت عاممدرسة اسود الرافدين االبتدائية للبنير

ي االبتدائية للبنات111908محمد القاسم21119بغداد الرصافة
ن
3122تصويت عاممدرسة الرصاف
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3147تصويت عاممدرسة ازهر الدليمي االبتدائية112001الحكمه21120بغداد الرصافة

3137تصويت عاممدرسة الشهيد نزار البهادىلي االبتدائية112002الحكمه21120بغداد الرصافة

3105تصويت عاممدرسة الشهيد نزار البهادىلي االبتدائية112003الحكمه21120بغداد الرصافة

3160تصويت عاماعدادية آمنة الصدر للبنات112004الحكمه21120بغداد الرصافة

ن112005الحكمه21120بغداد الرصافة 3136تصويت عاممتوسطة تونس للبنير

ن112006الحكمه21120بغداد الرصافة 2171تصويت عاممتوسطة تونس للبنير

ي االبتدائية112007الحكمه21120بغداد الرصافة
3148تصويت عاممدرسة فاضل العمشائن

3103تصويت عاممدرسة ازهر الدليمي االبتدائية112008الحكمه21120بغداد الرصافة

3101تصويت عاممدرسة الرائد االبتدائية112101ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

3100تصويت عاممدرسة الرائد االبتدائية112102ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

5154تصويت عاممدرسة كميل بن زياد االبتدائية112103ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

3101تصويت عاممتوسطة عز الدين سليم112104ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

3129تصويت عاممدرسة االبتهاج االبتدائية112105ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

ي112106ابو عبيدة21121بغداد الرصافة
ى
اث العراف 3139تصويت عاماعدادية اليى

ات االبتدائية112107ابو عبيدة21121بغداد الرصافة 3123تصويت عاممدرسة النير

383تصويت عاممتوسطة محمد الطيب112108ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

ات االبتدائية112109ابو عبيدة21121بغداد الرصافة 2139تصويت عاممدرسة النير

3101تصويت عاممدرسة المختار االبتدائية112110ابو عبيدة21121بغداد الرصافة

ن المهنية للبنات112201الرسول األعظم21122بغداد الرصافة 3140تصويت عاماعدادية ام البنير

3129تصويت عاممتوسطة الطاهرة للبنات112202الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

ن االبتدائية112203الرسول األعظم21122بغداد الرصافة 3132تصويت عاممدرسة حنير

ن االبتدائية112204الرسول األعظم21122بغداد الرصافة 3116تصويت عاممدرسة حنير

3135تصويت عاممدرسة االصالة االبتدائية112205الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

ن112206الرسول األعظم21122بغداد الرصافة 3104تصويت عاممتوسطة العدالة للبنير

ن112207الرسول األعظم21122بغداد الرصافة 3127تصويت عاممتوسطة العدالة للبنير

3139تصويت عاممدرسة لبيد االبتدائية112208الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3135تصويت عاممدرسة لبيد االبتدائية112209الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3154تصويت عاممدرسة العذراء االبتدائية112210الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة العذراء االبتدائية112211الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة نجد االبتدائية112212الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3140تصويت عاممدرسة تلعفر االبتدائية112213الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3140تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية112214الرسول األعظم21122بغداد الرصافة
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3119تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية112215الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

394تصويت عاممدرسة تلعفر االبتدائية112216الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3136تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية112217الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3135تصويت عاماعدادية المآثر للبنات112218الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

3136تصويت عاممدرسة لبيد االبتدائية112219الرسول األعظم21122بغداد الرصافة

5155تصويت عاممدرسة االيمان االبتدائية2209801/الزهراء22098بغداد الرصافة

3123تصويت عاممدرسة الثوار االبتدائية2209802/الزهراء22098بغداد الرصافة

3110تصويت عاممدرسة االغراس االبتدائية2209803/الزهراء22098بغداد الرصافة

5154تصويت عاممتوسطة زرقاء اليمامة للبنات2209804/الزهراء22098بغداد الرصافة

3149تصويت عاممدرسة اور االبتدائية2209805/الزهراء22098بغداد الرصافة

3150تصويت عاممدرسة طارق بن زياد االبتدائية2209806/الزهراء22098بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة االنبعاث2209807/الزهراء22098بغداد الرصافة

5119تصويت عاممدرسة الجيل الجديد االبتدائية2209901/ المقداد 22099بغداد الرصافة

5116تصويت عاممدرسة الموصل االبتدائية2209902/ المقداد 22099بغداد الرصافة

3128تصويت عاممدرسة الساقية االبتدائية2209903/ المقداد 22099بغداد الرصافة

5132تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت2209904/ المقداد 22099بغداد الرصافة

ن2209905/ المقداد 22099بغداد الرصافة 3107تصويت عاماعدادية قباء للبنير

3127تصويت عاممدرسة المناذرة االبتدائية2209906/ المقداد 22099بغداد الرصافة

3127تصويت عاممدرسة الشطرة االبتدائية2209907/ المقداد 22099بغداد الرصافة

392تصويت عاممتوسطة الضىح للبنات2209908/ المقداد 22099بغداد الرصافة

5132تصويت عاممدرسة عبد هللا بن عباس2209909/ المقداد 22099بغداد الرصافة

5164تصويت عاماعدادية الشهيد صالح العكيلي2210001/ جميله األوىل 22100بغداد الرصافة

6132تصويت عاممدرسة عاتكة االبتدائية2210002/ جميله األوىل 22100بغداد الرصافة

3123تصويت عاممدرسة بابل االبتدائية2210003/ جميله األوىل 22100بغداد الرصافة

3125تصويت عاممتوسطة طيبة للبنات2210004/ جميله األوىل 22100بغداد الرصافة

5135تصويت عاممدرسة عبد المطلب االبتدائية2211901/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة الهدف االبتدائية2211902/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة عبد المطلب االبتدائية2211903/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3128تصويت عاممدرسة الفيحاء للبنات2211904/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3130تصويت عاممدرسة الشهيد ناطق االبتدائية2211905/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3134تصويت عاممدرسة الفيحاء للبنات2211906/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3114تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية2211907/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة
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3147تصويت عام(المعراج سابقا)متوسطة الكوثر للبنات2211908/ محمد القاسم 22119بغداد الرصافة

3170تصويت عاممدرسة االطالل االبتدائية2212001/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

3156تصويت عاممدرسة االطالل االبتدائية2212002/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

ي طالب االبتدائية2212003/ الحكمه 22120بغداد الرصافة 3143تصويت عاممدرسة ائر

3124تصويت عاممدرسة وادي السالم االبتدائية2212004/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

3133تصويت عاممدرسة وادي السالم االبتدائية2212005/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

ي االبتدائية2212006/ الحكمه 22120بغداد الرصافة
3139تصويت عاممدرسة فاضل العمشائن

2144تصويت عاممدرسة الشهيد كريم درعم االبتدائية2212007/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

2125تصويت عاممدرسة الشهيد كريم درعم االبتدائية2212008/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

2140تصويت عاممدرسة علي شوحان االبتدائية2212009/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

3153تصويت عاممدرسة المباهلة االبتدائية2212010/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

2152تصويت عاممدرسة علي شوحان االبتدائية2212011/ الحكمه 22120بغداد الرصافة

6117تصويت عاممدرسة العهد الزاهر االبتدائية2212101/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة

5137تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 2212102/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة

ن االبتدائية2212103/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة 3105تصويت عاممدرسة الحواريير

3127تصويت عاممتوسطة سكينة للبنات2212104/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة

3139تصويت عاممدرسة الغدير االبتدائية2212105/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة

ن االبتدائية2212106/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة 2122تصويت عاممدرسة الحواريير

ن االبتدائية2212107/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة 399تصويت عاممدرسة الحواريير

3109تصويت عاممتوسطة سكينة للبنات2212108/ ابو عبيدة 22121بغداد الرصافة

ى االبتدائية109101أهل البيت31091بغداد الرصافة 3134تصويت عاممدرسة خديجة الكير

ى االبتدائية109102أهل البيت31091بغداد الرصافة 3156تصويت عاممدرسة خديجة الكير

ي االبتدائية109103أهل البيت31091بغداد الرصافة
3136تصويت عاممدرسة ابو فراس الحمدائن

ن 109104أهل البيت31091بغداد الرصافة ن (ع)اعدادية ثورة االمام الحسير 3161تصويت عامللبنير

ن 109105أهل البيت31091بغداد الرصافة ن (ع)اعدادية ثورة االمام الحسير 3139تصويت عامللبنير

3145تصويت عاممدرسة سامراء االبتدائية109106أهل البيت31091بغداد الرصافة

3101تصويت عاماعدادية خولة بنت االزور للبنات109201اسامة31092بغداد الرصافة

3130تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية109202اسامة31092بغداد الرصافة

3120تصويت عاممدرسة ام عمارة االبتدائية109203اسامة31092بغداد الرصافة

3132تصويت عاممدرسة الغصون االبتدائية109204اسامة31092بغداد الرصافة

2137تصويت عاممدرسة الغصون االبتدائية109205اسامة31092بغداد الرصافة

2153تصويت عاممدرسة صهيب الرومي االبتدائية109206اسامة31092بغداد الرصافة
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3128تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة الزهراء 109207اسامة31092بغداد الرصافة

3130تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة الزهراء 109208اسامة31092بغداد الرصافة

ن109209اسامة31092بغداد الرصافة ي للبنير 2126تصويت عاممتوسطة علي الكعبر

3122تصويت عاممدرسة جيكور109210اسامة31092بغداد الرصافة

3130تصويت عاممدرسة أم عمارة االبتدائية109211اسامة31092بغداد الرصافة

3119تصويت عاممدرسة صهيب الرومي االبتدائية109212اسامة31092بغداد الرصافة

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة ن109301ائر 3150تصويت عاممدرسة الغري للبنير

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة ن109302ائر 3146تصويت عاممدرسة الغري للبنير

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة ن109303ائر 2153تصويت عاممدرسة الغري للبنير

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة 3126تصويت عاممدرسة ميثم التمار109304ائر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة 3133تصويت عاممدرسة الزوراء109305ائر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة ي109306ائر 5160تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة ي109307ائر 3112تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة 3120تصويت عاممدرسة بنت الهدى109308ائر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة 3100تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية109309ائر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة قع109310ائر 3117تصويت عاماعدادية قاسم المير

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة 3130تصويت عاممتوسطة زين العابدين109311ائر

ي ذر الغفاري31093بغداد الرصافة قع109312ائر 3143تصويت عاممدرسة قاسم المير

6161تصويت عاممدرسة االبطال االبتدائية109501الحكيم31095بغداد الرصافة

5148تصويت عاممدرسة جنة عدن االبتدائية109503الحكيم31095بغداد الرصافة

3140تصويت عاممدرسة الكحالء االبتدائية109504الحكيم31095بغداد الرصافة

2162تصويت عاممدرسة الكحالء االبتدائية109505الحكيم31095بغداد الرصافة

3126تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائية109506الحكيم31095بغداد الرصافة

3153تصويت عاممدرسة الكميت االبتدائية109507الحكيم31095بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة سلمان المحمدي االبتدائية109508الحكيم31095بغداد الرصافة

3151تصويت عاممدرسة جنة عدن االبتدائية109509الحكيم31095بغداد الرصافة

 المالكي االبتدائية109602الحارث31096بغداد الرصافة
ن 2153تصويت عاممدرسة حسير

ن109603الحارث31096بغداد الرصافة ن للبنير 3169تصويت عاممتوسطة الكادحير

ن109604الحارث31096بغداد الرصافة ن للبنير 3132تصويت عاممتوسطة الكادحير

ن للبنات109605الحارث31096بغداد الرصافة 3135تصويت عاممتوسطة الياسمير

ن للبنات109606الحارث31096بغداد الرصافة 3136تصويت عاممتوسطة الياسمير

3137تصويت عاممدرسة بالدي االبتدائية109607الحارث31096بغداد الرصافة
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2157تصويت عاممدرسة االتحاد االساسية للبنات109608الحارث31096بغداد الرصافة

ن109609الحارث31096بغداد الرصافة 3128تصويت عاممتوسطة السفراء للبنير

3136تصويت عاممدرسة االتحاد االساسية للبنات109610الحارث31096بغداد الرصافة

3106تصويت عامثانوية المرسة للبنات110301عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

3120تصويت عاممدرسة مالك االشيى االبتدائية110302عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

376تصويت عام(الجوالن سابقا)متوسطة الشعراء 110303عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

389تصويت عامثانوية المرسة للبنات110304عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

391تصويت عاممتوسطة الشهيد محمد باقر الحكيم110305عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

3145تصويت عاممدرسة الثورة االبتدائية110306عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة

ن االبتدائية110307عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة 3154تصويت عاممدرسة الطالبيير

ي تراب االبتدائية110308عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة 396تصويت عاممدرسة ائر

ن110309عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة 391تصويت عاماعدادية الرافدين للبنير

ن110310عتبة بن غزوان31103بغداد الرصافة 3114تصويت عاممتوسطة الدستور للبنير

3104تصويت عاممدرسة اآلباء االبتدائية110401طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

389تصويت عاممتوسطة الشيخ علي حسن الساعدي110402طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3104تصويت عاممدرسة الرساج المنير االبتدائية110403طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3102تصويت عاممدرسة الرساج المنير االبتدائية110404طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

395تصويت عاممدرسة مدينة المدن االبتدائية110405طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

379تصويت عاممدرسة مدينة المدن االبتدائية110406طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة البحار  االبتدائية110407طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3108تصويت عاممدرسة قريش االبتدائية110408طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية110409طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

2112تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية110410طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

2103تصويت عاماعدادية سهل بن سعد الساعدي110411طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

389تصويت عاماعدادية سهل بن سعد الساعدي110412طارق بن زياد31104بغداد الرصافة

3131تصويت عاممدرسة الوفاء االبتدائية110501النصير31105بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة الثبات االبتدائية110502النصير31105بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة جابر االنصاري االبتدائية110503النصير31105بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة سد مأرب االبتدائية110504النصير31105بغداد الرصافة

3108تصويت عاممدرسة الغفران االبتدائية110505النصير31105بغداد الرصافة

3109تصويت عاممدرسة الغفران االبتدائية110506النصير31105بغداد الرصافة

3116تصويت عاممتوسطة ام القرى للبنات110507النصير31105بغداد الرصافة
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اعم االبتدائية110508النصير31105بغداد الرصافة 3120تصويت عاممدرسة الير

ن110509النصير31105بغداد الرصافة 3103تصويت عامثانوية الصدرين للبنير

3119تصويت عاممدرسة الثبات االبتدائية110510النصير31105بغداد الرصافة

ن110511النصير31105بغداد الرصافة 389تصويت عامثانوية الصدرين للبنير

3115تصويت عاماعدادية الفكر للبنات110512النصير31105بغداد الرصافة

3151تصويت عاممدرسة السؤدد االبتدائية110601المرتضن31106بغداد الرصافة

3144تصويت عاممدرسة جبل حمرين االبتدائية110602المرتضن31106بغداد الرصافة

3158تصويت عاممدرسة الندى االبتدائية110603المرتضن31106بغداد الرصافة

3146تصويت عاممتوسطة المسار110604المرتضن31106بغداد الرصافة

3175تصويت عاممدرسة جبل حمرين االبتدائية110605المرتضن31106بغداد الرصافة

3118تصويت عاممتوسطة المسار110606المرتضن31106بغداد الرصافة

3160تصويت عاممدرسة الناشئة االبتدائية110607المرتضن31106بغداد الرصافة

3188تصويت عاممدرسة شجرة الدر االبتدائية للبنات110701المصطفن31107بغداد الرصافة

3142تصويت عامثانوية السدير للبنات110702المصطفن31107بغداد الرصافة

3104تصويت عامثانوية السدير للبنات110703المصطفن31107بغداد الرصافة

3112تصويت عاممدرسة شهيد المحراب االبتدائية110704المصطفن31107بغداد الرصافة

3153تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام الجواد 110705المصطفن31107بغداد الرصافة

3144تصويت عاممدرسة الربيع االبتدائية110706المصطفن31107بغداد الرصافة

3135تصويت عاممدرسة عبد هللا بن مسعود االبتدائية110707المصطفن31107بغداد الرصافة

6304تصويت خاصثانوية السدير للبنات110750المصطفن31107بغداد الرصافة

4254تصويت خاصاالبتدائية (ع)مدرسة االمام الجواد 110751المصطفن31107بغداد الرصافة

3176تصويت عاممدرسة االمام المنتظر االبتدائية110901عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

3124تصويت عاممدرسة المهند االبتدائية110902عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

3146تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية110903عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

3123تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية110904عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

394تصويت عاممدرسة المهند االبتدائية110905عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

3132تصويت عاممدرسة االمام المنتظر االبتدائية110906عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية110907عمار بن يارس31109بغداد الرصافة

5160تصويت عامثانوية الرباب للبنات2209101/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

3134تصويت عامثانوية الرباب للبنات2209102/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

3145تصويت عاممدرسة الشموس االبتدائية2209103/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

3146تصويت عاممدرسة النسيم2209104/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة
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3140تصويت عاممدرسة البشير2209105/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

3113تصويت عاممدرسة البشير2209106/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

1202تصويت عاممدرسة علي الوردي2209107/ أهل البيت 32091بغداد الرصافة

3102تصويت عاممدرسة جهينة االبتدائية2210601/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3100تصويت عاممدرسة جهينة االبتدائية2210602/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

390تصويت عاممدرسة الرسول االعظم االبتدائية2210603/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3107تصويت عاممتوسطة اكد االبتدائية للبنات2210604/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3114تصويت عاممدرسة الرسول االعظم االبتدائية2210605/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

ن2210606/ المرتضن 32106بغداد الرصافة 3108تصويت عاممتوسطة محمد صادق الصدر للبنير

3133تصويت عاممدرسة االلباب االبتدائية2210607/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3128تصويت عاممدرسة الينابيع2210608/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3116تصويت عاممتوسطة اكد للبنات2210609/ المرتضن 32106بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة الشمائل االبتدائية2210701/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

397تصويت عاممدرسة االمام موىس الكاظم2210702/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة الحدباء االبتدائية للبنات2210703/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

3119تصويت عاممدرسة الهاشمية االبتدائية المختلطة2210704/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

3113تصويت عامثانوية الفضيلة للبنات2210705/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

3163تصويت عاممدرسة االمام الجواد ع االبتدائية2210706/ المصطفن 32107بغداد الرصافة

ن االبتدائية2210707/ المصطفن 32107بغداد الرصافة 3141تصويت عاممدرسة البلد االمير

3121تصويت عاممدرسة العراق الجديد االبتدائية2210901/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة

3150تصويت عاممدرسة العراق الجديد االبتدائية2210902/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة

3124تصويت عامثانوية النجاة للبنات2210903/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة

3119تصويت عاممدرسة العهد الجديد االبتدائية2210904/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة

ن للبنات2210905/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة 3126تصويت عاممتوسطة بنت االكرمير

ن للبنات2210906/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة 3112تصويت عاممتوسطة بنت االكرمير

3139تصويت عامثانوية النجاة للبنات2210907/ عمار بن يارس 32109بغداد الرصافة

5165تصويت عاممدرسة درب الشهادة االبتدائية109001األورفلي41090بغداد الرصافة

3164تصويت عاممدرسة درب الشهادة االبتدائية109002األورفلي41090بغداد الرصافة

5136تصويت عاممدرسة سيد الشهداء االبتدائية109003األورفلي41090بغداد الرصافة

ن109004األورفلي41090بغداد الرصافة 3110تصويت عاممتوسطة الخوارزمي للبنير

3170تصويت عاممدرسة الخلفاء االبتدائية109005األورفلي41090بغداد الرصافة

3156تصويت عاممدرسة الخلفاء االبتدائية109006األورفلي41090بغداد الرصافة
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3150تصويت عاممدرسة الرتاج االبتدائية للبنات109007األورفلي41090بغداد الرصافة

3137تصويت عاممدرسة الرتاج االبتدائية للبنات109008األورفلي41090بغداد الرصافة

ن109009األورفلي41090بغداد الرصافة 3157تصويت عاممتوسطة الخوارزمي للبنير

5162تصويت عامثانوية السجود للبنات109401الرشاد41094بغداد الرصافة

3123تصويت عامثانوية السجود للبنات109402الرشاد41094بغداد الرصافة

3137تصويت عاممدرسة المولد النبوي االبتدائية109403الرشاد41094بغداد الرصافة

5154تصويت عاممدرسة المولد النبوي االبتدائية109404الرشاد41094بغداد الرصافة

3115تصويت عاممستوصف حي النض109405الرشاد41094بغداد الرصافة

3127تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية109406الرشاد41094بغداد الرصافة

3124تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية109407الرشاد41094بغداد الرصافة

399تصويت عاممدرسة اسماء بنت عميس االبتدائية109408الرشاد41094بغداد الرصافة

5149تصويت عامثانوية السجود للبنات109409الرشاد41094بغداد الرصافة

3123تصويت عاممدرسة اسماء بنت عميس االبتدائية109410الرشاد41094بغداد الرصافة

1294تصويت خاصثانوية السجود للبنات109450الرشاد41094بغداد الرصافة

3254تصويت خاصمدرسة المولد النبوي االبتدائية109451الرشاد41094بغداد الرصافة

ن110801ذات الصواري41108بغداد الرصافة 362تصويت عاماعدادية الجزيرة للبنير

364تصويت عامثانوية ام ايمن للبنات110802ذات الصواري41108بغداد الرصافة

348تصويت عاممدرسة سمية االبتدائية110803ذات الصواري41108بغداد الرصافة

ن110804ذات الصواري41108بغداد الرصافة 592تصويت عاممتوسطة الحكمة للبنير

369تصويت عاماعدادية عائشة للبنات110805ذات الصواري41108بغداد الرصافة

ن للبنات110806ذات الصواري41108بغداد الرصافة 397تصويت عامثانوية ام المؤمنير

5248تصويت خاصثانوية ام ايمن للبنات110850ذات الصواري41108بغداد الرصافة

ن110851ذات الصواري41108بغداد الرصافة 5261تصويت خاصمدرسة نور الحسير

1104تصويت عاممدرسة الشهيد جبار علك االبتدائية111001نيسان411109بغداد الرصافة

3137تصويت عاممدرسة تغلب االبتدائية111004نيسان411109بغداد الرصافة

3117تصويت عاممدرسة تغلب االبتدائية111005نيسان411109بغداد الرصافة

ي111006نيسان411109بغداد الرصافة
3102تصويت عاممدرسةالشهيد ابوجعفرالنعمائن

ي111007نيسان411109بغداد الرصافة
399تصويت عاممدرسةالشهيدابوجعفرالنعمائن

3172تصويت عاممدرسة المنهل االبتدائية2209003/ األورفلي 42090بغداد الرصافة

3143تصويت عاممدرسة المنهل االبتدائية2209004/ األورفلي 42090بغداد الرصافة

5152تصويت عاممدرسة المربد االبتدائية2209005/ األورفلي 42090بغداد الرصافة

3147تصويت عاماعدادية العراق الناهض2209006/ األورفلي 42090بغداد الرصافة
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2162تصويت عاماعدادية العراق الناهض2209007/ األورفلي 42090بغداد الرصافة

5164تصويت عاماعدادية السيدة نرجس2209008/ األورفلي 42090بغداد الرصافة

6141تصويت عاممدرسة الحق االبتدائية2209401/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

3126تصويت عاممدرسة الحق االبتدائية2209402/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

3134تصويت عامثانوية نور الهدى للبنات2209403/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

5140تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية2209405/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

ن2209406/ الرشاد 42094بغداد الرصافة 3117تصويت عامثانوية نور الحق للبنير

3112تصويت عاممدرسة الشهيد فراس االبتدائية2209407/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

ن2209408/ الرشاد 42094بغداد الرصافة 3119تصويت عامثانوية نور الحق للبنير

ن2209409/ الرشاد 42094بغداد الرصافة 5131تصويت عامثانوية نور الحق للبنير

6137تصويت عاممدرسة زينب الحوراء االبتدائية2209410/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

1198تصويت عاممتوسطة ابن ماجد2209411/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

1194تصويت عاممدرسة االستقامة االبتدائية2209412/ الرشاد 42094بغداد الرصافة

368تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائية2210801/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

ي االبتدائية2210802/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة اث العرئر
578تصويت عاممدرسة اليى

3105تصويت عاممدرسة االبداع االبتدائية2210803/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

3115تصويت عاممدرسة االبداع االبتدائية2210804/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

3133تصويت عاممدرسة زين القوس االبتدائية2210805/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

ن2210806/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة 584تصويت عاماعدادية المقدام للبنير

388تصويت عاممدرسة محمد حسن الربيدي االساسية2210807/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

1211تصويت عاممدرسة الهداية االبتدائية2210808/ ذات الصواري 42108بغداد الرصافة

6106تصويت عاممتوسطة االمجاد للبنات211001نيسان9 421102بغداد الرصافة

3106تصويت عاممدرسة زيد بن علي االبتدائية211002نيسان9 421102بغداد الرصافة

1113تصويت عاممدرسة الرفعة االبتدائية211003نيسان9 421102بغداد الرصافة

3120تصويت عاممدرسة الجنان االبتدائية211004نيسان9 421102بغداد الرصافة

6133تصويت عاممدرسة التنمية االبتدائية3309001/ األورفلي 43090بغداد الرصافة

5146تصويت عاممدرسة التنمية االبتدائية3309002/ األورفلي 43090بغداد الرصافة

ن3309003/ األورفلي 43090بغداد الرصافة 3181تصويت عاممتوسطة ثورة االسالم للبنير

395تصويت عاممتوسطة الرازي3309004/ األورفلي 43090بغداد الرصافة

5177تصويت عاممدرسة كافل اليتيم االبتدائية3309005/ األورفلي 43090بغداد الرصافة

5146تصويت عاممدرسة كافل اليتيم االبتدائية3309006/ األورفلي 43090بغداد الرصافة

ن3309007/ األورفلي 43090بغداد الرصافة 5166تصويت عاممتوسطة ثورة االسالم للبنير
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5179تصويت عامثانوية اآلمال للبنات3309401/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

6160تصويت عامثانوية اآلمال للبنات3309402/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

5139تصويت عامثانوية اآلمال للبنات3309403/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

3142تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية3309404/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

6159تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية3309405/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

5143تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية3309406/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

5156تصويت عاممدرسة ابن ماجد االبتدائية3309407/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

388تصويت عاممدرسة ابن ماجد االبتدائية3309408/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

5152تصويت عاممدرسة زينب الحوراء االبتدائية3309409/ الرشاد 43094بغداد الرصافة

6131تصويت عاممدرسة دجلة الخير االبتدائية للبنات4409001/ األورفلي 44090بغداد الرصافة

ن4409002/ األورفلي 44090بغداد الرصافة 6132تصويت عاممتوسطة الرازي للبنير

ن4409003/ األورفلي 44090بغداد الرصافة 3118تصويت عاممدرسة علي االكير االبتدائية للبنير

ن4409004/ األورفلي 44090بغداد الرصافة 3154تصويت عاممدرسة علي االكير االبتدائية للبنير

3122تصويت عاممدرسة الطفوف االبتدائية4409005/ األورفلي 44090بغداد الرصافة

3126تصويت عاممدرسة الطفوف االبتدائية4409006/ األورفلي 44090بغداد الرصافة

ن4409007/ األورفلي 44090بغداد الرصافة 5145تصويت عاممتوسطة الرازي للبنير

ن4409008/ األورفلي 44090بغداد الرصافة 6112تصويت عاممدرسة علي االكير االبتدائية للبنير

1261تصويت عاممدرسة برير بن خضير االبتدائية4409009/ األورفلي 44090بغداد الرصافة

ن االوىل51063بغداد الرصافة ي االبتدائية106301فلسطير 6104تصويت عاممدرسة حمورائر

ن االوىل51063بغداد الرصافة 584تصويت عاماعدادية القناة الصناعية106302فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 584تصويت عاممدرسة المستنضية االبتدائية106303فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 599تصويت عاممدرسة محمد باقر الصدر االبتدائية106304فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 387تصويت عامروضة االقحوان106305فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 585تصويت عامثانوية ذات الصواري106306فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 369تصويت عامثانوية الزهراء106307فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 366تصويت عامثانوية الزهراء106308فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة 367تصويت عامثانوية الوفاء106309فلسطير

ن االوىل51063بغداد الرصافة ي االبتدائية106350فلسطير 5320تصويت خاصمدرسة حمورائر

ن االوىل51063بغداد الرصافة 5273تصويت خاصاعدادية القناة الصناعية106351فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة ين106401فلسطير ن 571تصويت عامثانوية المتمير

ن الثانية51064بغداد الرصافة ات للبنات106402فلسطير ن 383تصويت عامثانوية المتمير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 3104تصويت عام تموز14ثانوية 106403فلسطير
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ن الثانية51064بغداد الرصافة ين106404فلسطير ن 369تصويت عامثانوية المتمير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 355تصويت عاممدرسة التاميم106405فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 382تصويت عاممدرسة الكويت106406فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 366تصويت عاممدرسة القدس106407فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 356تصويت عاممدرسة نور االسالم106408فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة ات للبنات106409فلسطير ن 359تصويت عامثانوية المتمير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 380تصويت عاممدرسة الكويت106410فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 6208تصويت خاصمدرسة الكويت106450فلسطير

ن الثانية51064بغداد الرصافة 667تصويت خاصمدرسة القدس106451فلسطير

346تصويت عامثانوية الخنساء للبنات106801خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة

252تصويت عاممدرسة الكنوز االبتدائية106802خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة

ى للبنات106803خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 568تصويت عامثانوية بدر الكير

ن106804خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 347تصويت عاممتوسطة محمد مهدي الجواهري للبنير

ن106805خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 333تصويت عاممعهد المعلمير

موك االبتدائية106806خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 552تصويت عاممدرسة الير

ن106807خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 239تصويت عاماعدادية طارق بن زياد للبنير

551تصويت عاممدرسة البواسل االبتدائية106808خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة

ى106809خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 249تصويت عامثانوية بدر الكير

ن106810خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 327تصويت عاماعدادية طارق بن زياد للبنير

ن106850خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 5236تصويت خاصمتوسطه المجد للبنير

ن106851خالد بن الوليد51068بغداد الرصافة 5258تصويت خاصمتوسطه المجد للبنير

384تصويت عام(سيف الجهاد سابقا)ثانوية الضىح للبنات106901بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة

362تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية المختلطة106902بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة

362تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية المختلطة106903بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة

374تصويت عاممعهد اعداد المعلمات106905بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة

5111تصويت عامروضة المقدام106908بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة

ن للبنات106950بغداد الجديدة51069بغداد الرصافة 5232تصويت خاصثانوية حطير

579تصويت عاممدرسة سعد االبتدائية107001الغدير51070بغداد الرصافة

573تصويت عاممدرسة سعد االبتدائية107002الغدير51070بغداد الرصافة

375تصويت عاممدرسة حفصة االبتدائية107006الغدير51070بغداد الرصافة

370تصويت عاممدرسة حفصة االبتدائية107007الغدير51070بغداد الرصافة

350تصويت عاممدرسة االصيل االبتدائية107008الغدير51070بغداد الرصافة
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6271تصويت خاصمدرسة سعد االبتدائية107050الغدير51070بغداد الرصافة

ي51071بغداد الرصافة 5127تصويت عاممدرسة جرش االبتدائية107101الخليج العرئر

ي51071بغداد الرصافة 391تصويت عاممدرسة الخلد االبتدائية المختلطة107102الخليج العرئر

ي51071بغداد الرصافة 382تصويت عاممدرسة الخلد االبتدائية المختلطة107103الخليج العرئر

ي51071بغداد الرصافة 397تصويت عاممدرسة طرابلس االبتدائية المختلطة107106الخليج العرئر

ي51071بغداد الرصافة ي االبتدائية المختلطة107108الخليج العرئر 384تصويت عاممدرسة حمورائر

ي51071بغداد الرصافة 3104تصويت عاممدرسة بابل االبتدائية107109الخليج العرئر

ن107201المثبن51072بغداد الرصافة 354تصويت عامثانوية الزوراء للبنير

349تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية107202المثبن51072بغداد الرصافة

342تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية107203المثبن51072بغداد الرصافة

331تصويت عامثانوية المعرفة للبنات107204المثبن51072بغداد الرصافة

356تصويت عامثانوية ايالف للبنات107205المثبن51072بغداد الرصافة

ن107206المثبن51072بغداد الرصافة 360تصويت عاممدرسة محمد القاسم االبتدائية للبنير

340تصويت عاممدرسة االعاىلي االبتدائية107207المثبن51072بغداد الرصافة

ن107250المثبن51072بغداد الرصافة 3227تصويت خاصثانوية الزوراء للبنير

3215تصويت خاصمدرسة االعاىلي االبتدائية107251المثبن51072بغداد الرصافة

6101تصويت عاممدرسة خالد بن الوليد111201المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

371تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية111202المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

380تصويت عاممتوسطة وهران للبنات111203المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

349تصويت عاماعدادية التسامح للبنات111204المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

381تصويت عاممدرسة خالد بن الوليد111205المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

356تصويت عاماعدادية التسامح للبنات111206المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

ن111207المشتل االوىل51112بغداد الرصافة 358تصويت عاممتوسطة التوعية للبنير

5257تصويت خاصمدرسة خالد بن الوليد111250المشتل االوىل51112بغداد الرصافة

ن111251المشتل االوىل51112بغداد الرصافة 5228تصويت خاصمتوسطة التوعية للبنير

3105تصويت عاممدرسة الغدير االبتدائية111301المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

3104تصويت عاممدرسة الغدير االبتدائية111302المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

3116تصويت عاممدرسة ابن العراق االبتدائية111303المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

3112تصويت عاممدرسة الطالئع االبتدائية111304المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

391تصويت عاممدرسة عشتار االبتدائية111306المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

396تصويت عاممدرسة ابن العراق االبتدائية111307المشتل الثانية51113بغداد الرصافة

ن111401بدر51114بغداد الرصافة 3110تصويت عاممدرسة بيادر الخير االبتدائية للبنير
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ن111402بدر51114بغداد الرصافة 388تصويت عاممدرسة بيادر الخير االبتدائية للبنير

3123تصويت عاممدرسة الحكمة االبتدائية للبنات111403بدر51114بغداد الرصافة

ن111404بدر51114بغداد الرصافة 392تصويت عاممتوسطة االسفار للبنير

ن111405بدر51114بغداد الرصافة 390تصويت عاممتوسطة االسفار للبنير

ن111406بدر51114بغداد الرصافة 398تصويت عاممدرسة الغد االفضل للبنير

397تصويت عامثانوية الضفاف للبنات111407بدر51114بغداد الرصافة

يف111601المعتصم51116بغداد الرصافة 3106تصويت عاممدرسة االقض الرس 

295تصويت عاممدرسة الشهيد صالح المياحي111602المعتصم51116بغداد الرصافة

390تصويت عاممدرسة الشهيد صالح المياحي111603المعتصم51116بغداد الرصافة

3106تصويت عامروضة االنوار111604المعتصم51116بغداد الرصافة

يف111605المعتصم51116بغداد الرصافة 389تصويت عاممدرسة االقض الرس 

3103تصويت عاممتوسطة السعادة للبنات2206901/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة

ي االبتدائية2206903/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة 388تصويت عاممدرسة البحيى

372تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية2206904/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة

364تصويت عاممدرسة الدستور االبتدائية2206905/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة

ن2206906/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة 379تصويت عاممتوسطة الشورى للبنير

ي للبنات2206907/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة 364تصويت عامثانوية الخليج العرئر

ي للبنات2206908/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة 359تصويت عامثانوية الخليج العرئر

ن2206909/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة 386تصويت عاممتوسطة الشورى للبنير

588تصويت عاممدرسة سدرة المنتىه االبتدائية2206910/ بغداد الجديدة 52069بغداد الرصافة

ي للبنات2207001/ الغدير 52070بغداد الرصافة
5114تصويت عامثانوية التآحن

568تصويت عاممدرسة طليطلة االبتدائية المختلطة2207002/ الغدير 52070بغداد الرصافة

ي للبنات2207003/ الغدير 52070بغداد الرصافة
365تصويت عامثانوية التآحن

ن2207004/ الغدير 52070بغداد الرصافة 597تصويت عاممتوسطة المعتصم للبنير

ن2207005/ الغدير 52070بغداد الرصافة 360تصويت عاممتوسطة المعتصم للبنير

ي للبنات2207050/ الغدير 52070بغداد الرصافة
5239تصويت خاصثانوية التآحن

ي 52071بغداد الرصافة 374تصويت عاممدرسة النمارق2207102/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 384تصويت عاممدرسة الهدى2207103/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 3108تصويت عاممدرسة البادية االبتدائية2207104/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 3114تصويت عامثانوية سومر للبنات2207105/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 393تصويت عاممدرسة الصادق االبتدائية2207106/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 3110تصويت عاممدرسة الهدى االبتدائية2207107/ الخليج العرئر
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ي 52071بغداد الرصافة 367تصويت عامثانوية سومر للبنات2207108/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 3107تصويت عاممدرسة ابن سينا االبتدائية2207109/ الخليج العرئر

ي 52071بغداد الرصافة 389تصويت عاممدرسة النمارق االبتدائية2207110/ الخليج العرئر

ن2211201/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة 368تصويت عاممتوسطة القعقاع للبنير

ن2211202/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة 361تصويت عاممتوسطة القعقاع للبنير

382تصويت عاممدرسة الكروان االبتدائية2211203/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة

366تصويت عاممدرسة االندلس2211204/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة

373تصويت عاممدرسة رام هللا االبتدائية2211205/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة

5117تصويت عامثانوية الكرامة للبنات2211206/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة

ن2211250/ المشتل االوىل 52112بغداد الرصافة 5261تصويت خاصمتوسطة القعقاع للبنير

ن2211301/ المشتل الثانية 52113بغداد الرصافة 379تصويت عاماعدادية الجمهورية للبنير

ن2211302/ المشتل الثانية 52113بغداد الرصافة 386تصويت عاماعدادية الجمهورية للبنير

370تصويت عاممدرسة انطاكية االبتدائية2211303/ المشتل الثانية 52113بغداد الرصافة

383تصويت عاممدرسة انطاكية االبتدائية2211304/ المشتل الثانية 52113بغداد الرصافة

3113تصويت عاممدرسة النارصية االبتائية للبنات2211401/ بدر 52114بغداد الرصافة

396تصويت عاممدرسة النارصية االبتائية للبنات2211402/ بدر 52114بغداد الرصافة

3116تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية للبنات2211403/ بدر 52114بغداد الرصافة

380تصويت عامروضة الشموس2211404/ بدر 52114بغداد الرصافة

ن2211405/ بدر 52114بغداد الرصافة 396تصويت عاماعدادية الشهيد عبدهللا الموسوي للبنير

397تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية للبنات2211406/ بدر 52114بغداد الرصافة

ن2211601/ المعتصم 52116بغداد الرصافة 3101تصويت عاممتوسطة فلسطير

5117تصويت عاممدرسة السماحة2211603/ المعتصم 52116بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة الخوارزمي2211605/ المعتصم 52116بغداد الرصافة

398تصويت عامثانوية فدك للبنات2211606/ المعتصم 52116بغداد الرصافة

396تصويت عامثانوية فدك للبنات2211607/ المعتصم 52116بغداد الرصافة

ن2211608/ المعتصم 52116بغداد الرصافة 388تصويت عاممتوسطة فلسطير

3120تصويت عاممدرسة ابن الهيثم االبتدائية105201االعظمية61052بغداد الرصافة

3115تصويت عاممدرسة صنعاء االبتدائية105202االعظمية61052بغداد الرصافة

391تصويت عاممدرسة االعظمية االبتدائية105203االعظمية61052بغداد الرصافة

386تصويت عاممدرسة االعظمية االبتدائية105204االعظمية61052بغداد الرصافة

599تصويت عامثانوية النعمان للبنات105205االعظمية61052بغداد الرصافة

593تصويت عامثانوية النعمان للبنات105206االعظمية61052بغداد الرصافة
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3125تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية105301النعمان61053بغداد الرصافة

392تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية105302النعمان61053بغداد الرصافة

387تصويت عاممدرسة المثبن االبتدائية105303النعمان61053بغداد الرصافة

382تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية105304النعمان61053بغداد الرصافة

392تصويت عاممدرسة أم عمارة105305النعمان61053بغداد الرصافة

3105تصويت عاممدرسة السفينة االساسية105306النعمان61053بغداد الرصافة

589تصويت عاممدرسة الشهيد عثمان علي105307النعمان61053بغداد الرصافة

375تصويت عاممدرسة المهج االبتدائية105401راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

375تصويت عاممدرسة االنتفاضة االبتدائية105402راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

342تصويت عاممدرسة التجدد االبتدائية105403راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

373تصويت عامثانوية الوزيرية للبنات105404راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

576تصويت عاممدرسة النصير االبتدائية105405راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

386تصويت عاممدرسة القسطل االبتدائية105406راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

361تصويت عامروضة االعظمية105407راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

362تصويت عاممدرسة االحرار االبتدائية105408راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

195تصويت عاممدرسة المهج االبتدائية105409راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

360تصويت عاممدرسة النصير االبتدائية105410راغبة خاتون61054بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت االبتدائية105501حي الربيع61055بغداد الرصافة

383تصويت عامثانوية االنتصار للبنات105502حي الربيع61055بغداد الرصافة

5124تصويت عاممدرسة الشهيد ناطم الطبقجلي االبتدائية105503حي الربيع61055بغداد الرصافة

5124تصويت عاممدرسة زمزم االبتدائية105504حي الربيع61055بغداد الرصافة

385تصويت عاممتوسطة الحارث105505حي الربيع61055بغداد الرصافة

398تصويت عامثانوية االنتصار للبنات105506حي الربيع61055بغداد الرصافة

6174تصويت خاصمدرسة الشهيد ناطم الطبقجلي االبتدائية105550حي الربيع61055بغداد الرصافة

6179تصويت خاصثانوية االنتصار للبنات105551حي الربيع61055بغداد الرصافة

380تصويت عاممدرسة المامونية االساسية105601المغرب61056بغداد الرصافة

ات105602المغرب61056بغداد الرصافة ن 578تصويت عامثانوية المتمير

ن105603المغرب61056بغداد الرصافة 380تصويت عاممتوسطة المغرب للبنير

572تصويت عاممتوسطة خالد بن الوليد105604المغرب61056بغداد الرصافة

573تصويت عاممتوسطة المثبن105605المغرب61056بغداد الرصافة

ات105606المغرب61056بغداد الرصافة ن 362تصويت عامثانوية المتمير

ن105607المغرب61056بغداد الرصافة 353تصويت عاممتوسطة المغرب للبنير
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349تصويت عاممدرسة الحريري االساسية105608المغرب61056بغداد الرصافة

5328تصويت خاصمتوسطة خالد بن الوليد105650المغرب61056بغداد الرصافة

5253تصويت خاصمتوسطة المثبن105651المغرب61056بغداد الرصافة

594تصويت عاماعدادية القاهرة للبنات105701القاهرة61057بغداد الرصافة

361تصويت عاماعدادية القاهرة للبنات105702القاهرة61057بغداد الرصافة

ي105703القاهرة61057بغداد الرصافة
5109تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

ن105704القاهرة61057بغداد الرصافة 387تصويت عاممدرسة جنير

379تصويت عاماعدادية الرسالة105705القاهرة61057بغداد الرصافة

2112تصويت عاماعدادية الرسالة105706القاهرة61057بغداد الرصافة

389تصويت عامثانوية الفوز105707القاهرة61057بغداد الرصافة

ي105708القاهرة61057بغداد الرصافة
5118تصويت عاممدرسة المختار الثقفن

5121تصويت عاممدرسة الصليخ105801الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة الفطنة105802الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

375تصويت عاممدرسة الفتوة105803الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

3103تصويت عاممدرسة الفتوة105804الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

5118تصويت عامروضة الخلود105805الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

3115تصويت عاممدرسة االزاهير105806الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

393تصويت عامثانوية االعتدال105807الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

352تصويت عاماعدادية المثبن بن الحارث105808الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

385تصويت عاممدرسة الفطنة105809الصليخ الجديد61058بغداد الرصافة

590تصويت عاممدرسة فهمي سعيد االبتدائية105901حي تونس61059بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة فهمي سعيد االبتدائية105902حي تونس61059بغداد الرصافة

5119تصويت عامثانوية االستقالل للبنات105903حي تونس61059بغداد الرصافة

296تصويت عاممدرسة المعري االبتدائية105904حي تونس61059بغداد الرصافة

ي105905حي تونس61059بغداد الرصافة
587تصويت عاممتوسطة بالل الحبش 

3105تصويت عاممدرسة النارص االبتدائية105906حي تونس61059بغداد الرصافة

3102تصويت عاماعدادية الكرامة105907حي تونس61059بغداد الرصافة

396تصويت عاممدرسة المعري االبتدائية105908حي تونس61059بغداد الرصافة

ي االبتدائية112801الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة 3109تصويت عاممدرسة التعاون العرئر

ي االبتدائية112802الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة 2108تصويت عاممدرسة التعاون العرئر

392تصويت عاممدرسة زيد بن ثابت االبتدائية112803الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة

284تصويت عاممدرسة زيد بن ثابت االبتدائية112804الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة
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ي االبتدائية112805الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة 297تصويت عاممدرسة التعاون العرئر

1175تصويت عاممدرسة زيد بن ثابت االبتدائية112806الرصافة الثالثة61128بغداد الرصافة

3105تصويت عاممدرسة الدهاليك االبتدائية2205501/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة

3156تصويت عاممتوسطة االمام المنتظر2205502/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة

3103تصويت عاممدرسة المعل االبتدائية2205503/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة

ن االبتدائية2205504/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة 3150تصويت عاممدرسة سكينة بنت الحسير

ن2205505/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة 5199تصويت عاممدرسة االمام الحسير

ن2205506/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة 3133تصويت عاممدرسة االمام الحسير

ن االبتدائية2205507/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة 3137تصويت عاممدرسة سكينة بنت الحسير

3154تصويت عاممتوسطة االمام المنتظر2205508/ حي الربيع 62055بغداد الرصافة

265تصويت عاماالعدادية المركزية للبنات2212801/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة

271تصويت عاماالعدادية المركزية للبنات2212802/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة

ن االبتدائية2212803/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة 392تصويت عاممدرسة ابن المعيى

ن االبتدائية2212804/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة 380تصويت عاممدرسة ابن المعيى

296تصويت عاممدرسة العاقوىلي االبتدائية2212805/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة

365تصويت عاماالعدادية المركزية للبنات2212806/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة

ن االبتدائية2212807/ الرصافة الثالثة 62128بغداد الرصافة 2100تصويت عاممدرسة ابن المعيى

6129تصويت عاممدرسة المقدىسي االبتدائية3308201/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

2112تصويت عاممدرسة حماة الوطن االساسية3308202/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

388تصويت عاممدرسة حماة الوطن االساسية3308203/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

6109تصويت عاممدرسة عشتار االبتدائية3308204/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

ي3308205/ الجزائر 63082بغداد الرصافة
5152تصويت عاممدرسة بالل الحبش 

ي للبنات3308206/ الجزائر 63082بغداد الرصافة 5122تصويت عامثانوية السيف العرئر

3153تصويت عاممدرسة براءة االبتدائية3308207/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

ن3308208/ الجزائر 63082بغداد الرصافة 2140تصويت عامثانوية ابن الجوزي للبنير

3163تصويت عاممدرسة العراق العظيم3308209/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

1169تصويت عاممدرسة صدر القناة3308210/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

ن3308211/ الجزائر 63082بغداد الرصافة 2153تصويت عامثانوية ابن الجوزي للبنير

2193تصويت عاممدرسة االوفياء3308212/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

374تصويت عاممدرسة ماء وردي3308213/ الجزائر 63082بغداد الرصافة

380تصويت عاممدرسة االستقالل االبتدائية108001سومر71080بغداد الرصافة

350تصويت عاممدرسة المقدام االبتدائية108002سومر71080بغداد الرصافة
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ن للبنات108003سومر71080بغداد الرصافة 386تصويت عامثانوية حنير

ن للبنات108004سومر71080بغداد الرصافة 378تصويت عامثانوية حنير

399تصويت عاممتوسطة البيضاء108005سومر71080بغداد الرصافة

388تصويت عاماعدادية بلقيس للبنات108006سومر71080بغداد الرصافة

371تصويت عاماعدادية بلقيس للبنات108007سومر71080بغداد الرصافة

376تصويت عاممتوسطة البيضاء108008سومر71080بغداد الرصافة

ن108009سومر71080بغداد الرصافة 375تصويت عاماعدادية صناعة سومر للبنير

6262تصويت خاصاعدادية صناعة سومر108050سومر71080بغداد الرصافة

3103تصويت عاممدرسة ميثم التمار108101عدن71081بغداد الرصافة

ي108102عدن71081بغداد الرصافة 393تصويت عاممدرسة السيف العرئر

373تصويت عاممدرسة االصمعي108103عدن71081بغداد الرصافة

3100تصويت عامثانوية الضاط المستقيم108104عدن71081بغداد الرصافة

362تصويت عاممدرسة االصمعي108105عدن71081بغداد الرصافة

ي108106عدن71081بغداد الرصافة 372تصويت عاممدرسة السيف العرئر

367تصويت عامثانوية الضاط المستقيم108107عدن71081بغداد الرصافة

371تصويت عاممدرسة االصمعي108108عدن71081بغداد الرصافة

380تصويت عاممدرسة ميثم التمار108109عدن71081بغداد الرصافة

382تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية108110عدن71081بغداد الرصافة

247تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية108111عدن71081بغداد الرصافة

393تصويت عاممتوسطة غمدان للبنات108301الرافدين71083بغداد الرصافة

ن108302الرافدين71083بغداد الرصافة 3101تصويت عاممتوسطة الجواهري للبنير

349تصويت عاممتوسطة غمدان للبنات108303الرافدين71083بغداد الرصافة

بية االبتدائية108304الرافدين71083بغداد الرصافة 5119تصويت عاممدرسة اليى

ي108305الرافدين71083بغداد الرصافة 3112تصويت عاممدرسة الوطن العرئر

3109تصويت عاممدرسة حماة االبتدائية108306الرافدين71083بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة اليقظة االبتدائية108503اور71085بغداد الرصافة

5121تصويت عاممدرسة اليقظة االبتدائية108504اور71085بغداد الرصافة

1153تصويت عاممدرسة فدك108510اور71085بغداد الرصافة

اق108601الشعب71086بغداد الرصافة 3107تصويت عاممدرسة المرس 

381تصويت عاممدرسة المنامة108603الشعب71086بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة الجهراء االبتدائية108604الشعب71086بغداد الرصافة

ن108605الشعب71086بغداد الرصافة 3100تصويت عاممدرسة آشور االساسية للبنير
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3113تصويت عام(2)مدرسة اشور االساسية 108606الشعب71086بغداد الرصافة

398تصويت عاممدرسة يوم الخير108607الشعب71086بغداد الرصافة

389تصويت عاممدرسة يوم الخير108608الشعب71086بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة جعفر الطيار108609الشعب71086بغداد الرصافة

اق108610الشعب71086بغداد الرصافة 390تصويت عاممدرسة المرس 

6131تصويت عاممدرسة ابو بكر الصديق االبتدائية108701الوركاء71087بغداد الرصافة

2122تصويت عامثانوية يافا للبنات108703الوركاء71087بغداد الرصافة

3138تصويت عاممدرسة االصالة االبتدائية108704الوركاء71087بغداد الرصافة

384تصويت عامثانوية ابابيل108706الوركاء71087بغداد الرصافة

3124تصويت عاممدرسة الشهيد محمد باقر الصدر108708الوركاء71087بغداد الرصافة

ي االبتدائية108709الوركاء71087بغداد الرصافة
3127تصويت عاممدرسة االمائن

ي االبتدائية108710الوركاء71087بغداد الرصافة
3138تصويت عاممدرسة االمائن

ن108801آشور71088بغداد الرصافة وان للبنير 5109تصويت عاممدرسة القير

ن108802آشور71088بغداد الرصافة وان للبنير 396تصويت عاممدرسة القير

387تصويت عاممدرسة االمومة للبنات108803آشور71088بغداد الرصافة

ن108804آشور71088بغداد الرصافة 393تصويت عاماعدادية ابو العالء المعري للبنير

375تصويت عامثانوية الثورة العربية للبنات108805آشور71088بغداد الرصافة

386تصويت عاممدرسة اليعربية108806آشور71088بغداد الرصافة

385تصويت عاممدرسة الخمائل108807آشور71088بغداد الرصافة

366تصويت عامثانوية الثورة العربية للبنات108808آشور71088بغداد الرصافة

6132تصويت عامروضة السندباد108901عقبة بن نافع71089بغداد الرصافة

ن108902عقبة بن نافع71089بغداد الرصافة 381تصويت عاماعدادية صالح الدين للبنير

ن108903عقبة بن نافع71089بغداد الرصافة 369تصويت عاماعدادية صالح الدين للبنير

391تصويت عاممدرسة الشعب االبتدائية108906عقبة بن نافع71089بغداد الرصافة

ن108907عقبة بن نافع71089بغداد الرصافة ي االبتدائية للبنير
ن
وف 5115تصويت عاممدرسة الرس 

ات110101البيضاء71101بغداد الرصافة ن از للمتمير ن
382تصويت عامثانوية االعيى

ات110102البيضاء71101بغداد الرصافة ن از للمتمير ن
378تصويت عامثانوية االعيى

5107تصويت عاممدرسة الفرات االبتدائية110103البيضاء71101بغداد الرصافة

579تصويت عاماعدادية بغداد للبنات110104البيضاء71101بغداد الرصافة

585تصويت عاممدرسة الغساسنة االبتدائية110105البيضاء71101بغداد الرصافة

387تصويت عاممدرسة السعادة االبتدائية110201الطالبية71102بغداد الرصافة

ن110202الطالبية71102بغداد الرصافة 5115تصويت عاماعدادية الفاروق للبنير
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382تصويت عاممدرسة دمشق االبتدائية110203الطالبية71102بغداد الرصافة

351تصويت عاممدرسة دمشق االبتدائية110204الطالبية71102بغداد الرصافة

379تصويت عاممدرسة حلب االبتدائية110205الطالبية71102بغداد الرصافة

370تصويت عامثانوية البسالة للبنات110206الطالبية71102بغداد الرصافة

ن110207الطالبية71102بغداد الرصافة 386تصويت عاممتوسطة غرناطة للبنير

383تصويت عاممدرسة االردن االبتدائية110208الطالبية71102بغداد الرصافة

5132تصويت عاممدرسة دار الحكمة االبتدائية2208301/ الرافدين 72083بغداد الرصافة

367تصويت عامروضة الشعب2208302/ الرافدين 72083بغداد الرصافة

384تصويت عاممدرسة الخليل االبتدائية2208303/ الرافدين 72083بغداد الرصافة

358تصويت عاممدرسة الخليل االبتدائية2208304/ الرافدين 72083بغداد الرصافة

385تصويت عاممدرسة دار الحكمة االبتدائية2208305/ الرافدين 72083بغداد الرصافة

اق للبنات2208306/ الرافدين 72083بغداد الرصافة 367تصويت عاممتوسطة االرس 

ي طالب االبتدائية2208702/ الوركاء 72087بغداد الرصافة 5164تصويت عاممدرسة أئر

1150تصويت عاممدرسة المستقبل االبتدائية2208703/ الوركاء 72087بغداد الرصافة

ف االبتدائية2208704/ الوركاء 72087بغداد الرصافة 3113تصويت عاممدرسة النجف االرس 

6138تصويت عاممدرسة التصميم االبتدائية2208706/ الوركاء 72087بغداد الرصافة

ن106001الفاروق81060بغداد الرصافة 368تصويت عاممتوسطة القناة للبنير

ن106002الفاروق81060بغداد الرصافة 354تصويت عاماعدادية االنصار للبنير

ن106003الفاروق81060بغداد الرصافة 366تصويت عاماعدادية االنصار للبنير

591تصويت عامثانوية الرافدين للبنات106004الفاروق81060بغداد الرصافة

578تصويت عامثانوية الرافدين للبنات106005الفاروق81060بغداد الرصافة

582تصويت عاممدرسة بيسان االبتدائية106006الفاروق81060بغداد الرصافة

350تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية106007الفاروق81060بغداد الرصافة

359تصويت عامروضة االفراح106008الفاروق81060بغداد الرصافة

ن106009الفاروق81060بغداد الرصافة ي للبنير
386تصويت عاممتوسطة ابو فراس الحمدائن

363تصويت عاممدرسة التسامي االبتدائية106010الفاروق81060بغداد الرصافة

ن106050الفاروق81060بغداد الرصافة 6289تصويت خاصاعدادية االنصار للبنير

379تصويت عاممدرسة الهيثمية106101الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة

363تصويت عاممدرسة الكفاح106102الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة

369تصويت عامكانون االبتدائية6مدرسة 106103الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة

352تصويت عاممتوسطة االبطال106104الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة

348تصويت عاممدرسة داري ساري االبتدائية المختلطة106105الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة
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4145تصويت خاصكانون االبتدائية6مدرسة 106150الرصافة االوىل81061بغداد الرصافة

ي سعيد الخدري االبتدائية106201الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة 360تصويت عاممدرسة ائر

349تصويت عامثانوية العقيدة للبنات106202الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة

394تصويت عاممدرسة ليلة القدر االبتدائية106203الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة

574تصويت عامثانوية العقيدة للبنات106204الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة

395تصويت عاممدرسة ليلة القدر االبتدائية106205الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة

4255تصويت خاصمدرسة ليلة القدر106250الرصافة الثانية81062بغداد الرصافة

3116تصويت عاممتوسطة بغداد للبنات106501الكرادة81065بغداد الرصافة

365تصويت عاممدرسة لبنان االبتدائية106502الكرادة81065بغداد الرصافة

367تصويت عاممدرسة جواد سليم االبتدائية المختلطة106503الكرادة81065بغداد الرصافة

367تصويت عاممدرسة جواد سليم االبتدائية المختلطة106504الكرادة81065بغداد الرصافة

376تصويت عامروضة الهديل106505الكرادة81065بغداد الرصافة

382تصويت عاممدرسة مرجعيون االبتدائية106506الكرادة81065بغداد الرصافة

5107تصويت عاممدرسة االمل االبتدائية106507الكرادة81065بغداد الرصافة

678تصويت عاماعدادية الهدى للبنات106508الكرادة81065بغداد الرصافة

4284تصويت خاصمتوسطة بغداد للبنات106550الكرادة81065بغداد الرصافة

6114تصويت خاصمدرسة جواد سليم االبتدائية المختلطة106551الكرادة81065بغداد الرصافة

ن106601السعدون81066بغداد الرصافة 331تصويت عامثانوية النظامية للبنير

343تصويت عاممدرسة العهد الجديد االبتدائية106602السعدون81066بغداد الرصافة

343تصويت عاممدرسة السعدون االبتدائية106603السعدون81066بغداد الرصافة

325تصويت عاممدرسة دجلة االبتدائية106604السعدون81066بغداد الرصافة

335تصويت عاممدرسة ظفار االبتدائية106605السعدون81066بغداد الرصافة

366تصويت عاممدرسة الزهاوي االبتدائية106606السعدون81066بغداد الرصافة

339تصويت عاممدرسة السيادة الوطنية االبتدائية106607السعدون81066بغداد الرصافة

قية للبنات106608السعدون81066بغداد الرصافة 340تصويت عامالثانوية الرس 

قية للبنات106609السعدون81066بغداد الرصافة 340تصويت عامالثانوية الرس 

قية المهنية للبنات106610السعدون81066بغداد الرصافة 320تصويت عاماالعدادية الرس 

323تصويت عامثانوية زبيدة للبنات106611السعدون81066بغداد الرصافة

4244تصويت خاصمدرسة العهد الجديد االبتدائية106650السعدون81066بغداد الرصافة

قية للبنات106651السعدون81066بغداد الرصافة 665تصويت خاصالثانوية الرس 

326تصويت عاماعدادية تجارة بور سعيد للبنات106701كمب سارة81067بغداد الرصافة

وق106702كمب سارة81067بغداد الرصافة 349تصويت عامروضة الرس 
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550تصويت عاممدرسة ابن الهيثم االبتدائية106703كمب سارة81067بغداد الرصافة

324تصويت عاممدرسة ابن الهيثم االبتدائية106704كمب سارة81067بغداد الرصافة

342تصويت عامثانوية دجلة للبنات106705كمب سارة81067بغداد الرصافة

ن106706كمب سارة81067بغداد الرصافة 327تصويت عاممتوسطة الفرات للبنير

328تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية106707كمب سارة81067بغداد الرصافة

ن106750كمب سارة81067بغداد الرصافة 6157تصويت خاصمتوسطة الفرات للبنير

ن106751كمب سارة81067بغداد الرصافة 3245تصويت خاصمتوسطة الفرات للبنير

3108تصويت عاممتوسطة مصطفن جواد107301الزعفرانية81073بغداد الرصافة

3107تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية107302الزعفرانية81073بغداد الرصافة

5116تصويت عاممدرسة غمدان االبتدائية107303الزعفرانية81073بغداد الرصافة

390تصويت عاممدرسة الخورنق االبتدائية107304الزعفرانية81073بغداد الرصافة

397تصويت عامثانوية الصمود للبنات107305الزعفرانية81073بغداد الرصافة

3105تصويت عاممدرسة البطحاء االبتدائية107306الزعفرانية81073بغداد الرصافة

393تصويت عامروضة الجنائن المعلقة107307الزعفرانية81073بغداد الرصافة

6273تصويت خاصثانوية الصمود للبنات107350الزعفرانية81073بغداد الرصافة

399تصويت عاممدرسة قتيبة بن مسلم107402الربيع81074بغداد الرصافة

383تصويت عامثانوية االسكندرونة للبنات107403الربيع81074بغداد الرصافة

ن107404الربيع81074بغداد الرصافة 389تصويت عاماعدادية صناعةالزعفرانية للبنير

6127تصويت عاممدرسة ابن حيان107405الربيع81074بغداد الرصافة

ن107501الوليد81075بغداد الرصافة 5176تصويت عاممتوسطة االبطال للبنير

ن107502الوليد81075بغداد الرصافة  للبنير
5155تصويت عاممتوسطة المصطفن

5120تصويت عاماعدادية ام القرى للبنات107503الوليد81075بغداد الرصافة

5133تصويت عاممتوسطة االرادة للبنات107504الوليد81075بغداد الرصافة

ن107505الوليد81075بغداد الرصافة 392تصويت عاممتوسطة االبطال للبنير

5123تصويت عاممتوسطة االرادة للبنات107506الوليد81075بغداد الرصافة

ن107507الوليد81075بغداد الرصافة 3103تصويت عاممدرسة فتح مكة االبتدائية للبنير

ن2206201/ الرصافة الثانية 82062بغداد الرصافة 370تصويت عاممتوسطة الرصافة للبنير

587تصويت عاممدرسة صالح الدين االبتدائية2206202/ الرصافة الثانية 82062بغداد الرصافة

5105تصويت عاممدرسة ابن الجوزي2206203/ الرصافة الثانية 82062بغداد الرصافة

349تصويت عاممدرسة الرشيد االبتدائية2206204/ الرصافة الثانية 82062بغداد الرصافة

5143تصويت عاممدرسة القدس االبتدائية2206205/ الرصافة الثانية 82062بغداد الرصافة

346تصويت عاممدرسة العلوية االبتدائية2206501/ الكرادة 82065بغداد الرصافة
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328تصويت عاممتوسطة الزهراء للوقف الشيعي2206502/ الكرادة 82065بغداد الرصافة

370تصويت عاممتوسطة الزهراء للوقف الشيعي2206503/ الكرادة 82065بغداد الرصافة

ن2206504/ الكرادة 82065بغداد الرصافة قية للبنير 560تصويت عاماالعدادية الرس 

361تصويت عاممدرسة الراية العربية االبتدائية2206505/ الكرادة 82065بغداد الرصافة

ن2206506/ الكرادة 82065بغداد الرصافة 249تصويت عاممتوسطة الكميت للبنير

357تصويت عامروضة البهجة2206507/ الكرادة 82065بغداد الرصافة

ن2206508/ الكرادة 82065بغداد الرصافة 341تصويت عاممتوسطة الكميت للبنير

ن15ثانوية 2206701/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة 340تصويت عام شعبان المسائية للبنير

354تصويت عاممدرسة مالك االشيى االبتدائية2206702/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة

وان االبتدائية2206703/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة 367تصويت عاممدرسة القير

ن2206704/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة 336تصويت عاممتوسطة المسعودي للبنير

ن2206705/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة 333تصويت عاممتوسطة المسعودي للبنير

4279تصويت خاصمدرسة المكاسب االبتدائية2206750/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة

ن2206751/ كمب سارة 82067بغداد الرصافة 4214تصويت خاصمتوسطة المسعودي للبنير

5125تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية2207301/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية2207302/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

5108تصويت عاماعدادية المهج للبنات2207303/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

ن2207304/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة 393تصويت عامثانوية الحضن للبنير

ق االبتدائية2207305/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة 5148تصويت عاممدرسة الرس 

3108تصويت عاممدرسة الحضن االبتدائية2207306/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

ن2207307/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة 3142تصويت عامثانوية ابو عبيدة للبنير

6241تصويت خاصمدرسة السياب االبتدائية2207350/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

6129تصويت خاصمدرسة الكندي االبتدائية2207351/ الزعفرانية 82073بغداد الرصافة

5130تصويت عاممدرسة أم سلمة االبتدائية2207401/ الربيع 82074بغداد الرصافة

5128تصويت عامروضة النش   الجديد2207402/ الربيع 82074بغداد الرصافة

398تصويت عاماعدادية نازك المالئكة للبنات2207403/ الربيع 82074بغداد الرصافة

3104تصويت عاماعدادية نازك المالئكة للبنات2207404/ الربيع 82074بغداد الرصافة

3118تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائية2207405/ الربيع 82074بغداد الرصافة

391تصويت عاممدرسة االمة االبتدائية2207406/ الربيع 82074بغداد الرصافة

ن االبتدائية2207407/ الربيع 82074بغداد الرصافة 6114تصويت عاممدرسة وادي العير

ن2207501/ الوليد 82075بغداد الرصافة 6144تصويت عاممدرسة المعارف االبتدائية للبنير

ن2207502/ الوليد 82075بغداد الرصافة 5155تصويت عاماعدادية المروج للبنير

Page 27 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

ن2207503/ الوليد 82075بغداد الرصافة 6146تصويت عاماعدادية المروج للبنير

وت االبتدائية للبنات2207504/ الوليد 82075بغداد الرصافة 5130تصويت عاممدرسة بير

375تصويت عاممدرسة الحرية االبتدائية3306501/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

ن3306502/ الكرادة 83065بغداد الرصافة 596تصويت عامثانوية محمد باقر الحكيم للبنير

699تصويت عاممدرسة الشهيد عارف البضي االبتدائية3306503/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

373تصويت عاممدرسة االجتهاد االبتدائية3306504/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

597تصويت عاممتوسطة االحرار للبنات3306505/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

359تصويت عامحضانة عيون المها3306506/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

383تصويت عاممدرسة ابن الخطيب االبتدائية3306507/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

ن3306550/ الكرادة 83065بغداد الرصافة 5287تصويت خاصثانوية محمد باقر الحكيم للبنير

5362تصويت خاصمدرسة الشهيد عارف البضي االبتدائية3306551/ الكرادة 83065بغداد الرصافة

1161تصويت عاممدرسة االهلة109701المعامل91097بغداد الرصافة

6207تصويت عاممدرسة االهلة109702المعامل91097بغداد الرصافة

6170تصويت عاممدرسة االهلة109703المعامل91097بغداد الرصافة

5173تصويت عاممدرسة ابن النديم109704المعامل91097بغداد الرصافة

6177تصويت عاممدرسة ابن النديم109705المعامل91097بغداد الرصافة

5200تصويت عاممدرسة ابن النديم109706المعامل91097بغداد الرصافة

5201تصويت عاممدرسة طلحة109707المعامل91097بغداد الرصافة

6183تصويت عاممدرسة طلحة109708المعامل91097بغداد الرصافة

5180تصويت عاممدرسة طلحة109709المعامل91097بغداد الرصافة

6155تصويت عاممدرسة المقدام االبتدائية111101العبيدي91111بغداد الرصافة

1171تصويت عاممدرسة المقدام االبتدائية111102العبيدي91111بغداد الرصافة

ن للبنات111103العبيدي91111بغداد الرصافة 5125تصويت عامثانوية الياسمير

5159تصويت عاممدرسة الشهامة االبتدائية111104العبيدي91111بغداد الرصافة

ن للبنات111105العبيدي91111بغداد الرصافة 3104تصويت عامثانوية الياسمير

ن111106العبيدي91111بغداد الرصافة 6142تصويت عاممتوسطة العابد للبنير

3140تصويت عاممدرسة الشهامة االبتدائية111107العبيدي91111بغداد الرصافة

ن111108العبيدي91111بغداد الرصافة 5138تصويت عاممتوسطة العابد للبنير

3116تصويت عامروضة العسل111109العبيدي91111بغداد الرصافة

ن91115بغداد الرصافة 5127تصويت عاممدرسة الغفران االبتدائية111501االمير

ن91115بغداد الرصافة ن111502االمير ن للبنير 393تصويت عاممتوسطة الصادق االمير

ن91115بغداد الرصافة 390تصويت عامثانوية الزهور للبنات111503االمير
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ن91115بغداد الرصافة 695تصويت عامثانوية الزهور للبنات111504االمير

ن91115بغداد الرصافة ن111505االمير ن للبنير 383تصويت عاممتوسطة الصادق االمير

ن91115بغداد الرصافة 3102تصويت عاممدرسة الغفران االبتدائية111506االمير

3112تصويت عاممتوسطة الشمائل111701المامون91117بغداد الرصافة

3111تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية111702المامون91117بغداد الرصافة

393تصويت عاممدرسة المرؤة االبتدائية111703المامون91117بغداد الرصافة

3133تصويت عاممدرسة المفيد111704المامون91117بغداد الرصافة

3109تصويت عاممدرسة رقية111705المامون91117بغداد الرصافة

3110تصويت عاممدرسة رقية111706المامون91117بغداد الرصافة

3102تصويت عاممدرسة المرؤة االبتدائية111707المامون91117بغداد الرصافة

3100تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية111708المامون91117بغداد الرصافة

3128تصويت عاممدرسة رقية111709المامون91117بغداد الرصافة

6177تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان االبتدائية111801الفضيلية91118بغداد الرصافة

3173تصويت عاممدرسة االحسان االبتدائية111802الفضيلية91118بغداد الرصافة

3173تصويت عاماعدادية زهرة الهدى111803الفضيلية91118بغداد الرصافة

3167تصويت عاممدرسة الواقدي االبتدائية111804الفضيلية91118بغداد الرصافة

3167تصويت عاممدرسة الواقدي االبتدائية111805الفضيلية91118بغداد الرصافة

3191تصويت عاممدرسة سدة الهندية111806الفضيلية91118بغداد الرصافة

6185تصويت عاممتوسطة االحسان111807الفضيلية91118بغداد الرصافة

ي111808الفضيلية91118بغداد الرصافة 3136تصويت عاممتوسطة المتنبر

ي111809الفضيلية91118بغداد الرصافة 5147تصويت عاممتوسطة المتنبر

5149تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان االبتدائية111810الفضيلية91118بغداد الرصافة

ن2209701/ المعامل 92097بغداد الرصافة 3136تصويت عاممدرسة نور الصالحير

6177تصويت عاممدرسة السنان االبتدائية2209702/ المعامل 92097بغداد الرصافة

ن2209703/ المعامل 92097بغداد الرصافة 3149تصويت عامثانوية اليقظة للبنير

ن2209704/ المعامل 92097بغداد الرصافة 3144تصويت عامثانوية اليقظة للبنير

3156تصويت عاممدرسة البهاء2209705/ المعامل 92097بغداد الرصافة

5159تصويت عاممدرسة البهاء2209706/ المعامل 92097بغداد الرصافة

ن2209707/ المعامل 92097بغداد الرصافة 3167تصويت عامثانوية اليقظة للبنير

5177تصويت عاممدرسة السنان االبتدائية2209708/ المعامل 92097بغداد الرصافة

ن2209709/ المعامل 92097بغداد الرصافة 3149تصويت عاممدرسة نور الصالحير

1135تصويت عاممدرسة ابطال الطف االبتدائية2211101/ العبيدي 92111بغداد الرصافة
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5133تصويت عاممدرسة ابطال الطف االبتدائية2211102/ العبيدي 92111بغداد الرصافة

394تصويت عاممدرسة رفيدة االسلمية للبنات2211103/ العبيدي 92111بغداد الرصافة

ن االبتدائية2211104/ العبيدي 92111بغداد الرصافة 6122تصويت عاممدرسة االكرمير

ي ذر الغفاري االبتدائية2211105/ العبيدي 92111بغداد الرصافة 6112تصويت عاممدرسة ائر

5156تصويت عاممدرسة رفيدة االسلمية للبنات2211106/ العبيدي 92111بغداد الرصافة

ن االبتدائية2211107/ العبيدي 92111بغداد الرصافة 5106تصويت عاممدرسة االكرمير

3123تصويت عاممدرسة سلسبيل االبتدائية2211108/ العبيدي 92111بغداد الرصافة

5136تصويت عاممدرسة سلسبيل االبتدائية2211109/ العبيدي 92111بغداد الرصافة

ن 92115بغداد الرصافة 390تصويت عاممدرسة ذات العيون االبتدائية2211501/ االمير

ن 92115بغداد الرصافة 394تصويت عاممدرسة ذات العيون االبتدائية2211502/ االمير

ن 92115بغداد الرصافة ن2211503/ االمير 3108تصويت عاممتوسطة االبرار للبنير

ن 92115بغداد الرصافة اهة للبنات2211504/ االمير ن 398تصويت عامثانوية الين

ن 92115بغداد الرصافة اهة للبنات2211505/ االمير ن 3111تصويت عامثانوية الين

ن 92115بغداد الرصافة ن2211506/ االمير 3100تصويت عاممتوسطة االبرار للبنير

390تصويت عاممدرسة المباهلة االبتدائية2211701/ المامون 92117بغداد الرصافة

ي االبتدائية2211702/ المامون 92117بغداد الرصافة 386تصويت عاممدرسة العض الذهبر

3110تصويت عاممدرسة جعفر الطيار االبتدائية2211703/ المامون 92117بغداد الرصافة

3112تصويت عاماعدادية بشار بن برد2211705/ المامون 92117بغداد الرصافة

6120تصويت عاماعدادية بشار بن برد2211706/ المامون 92117بغداد الرصافة

5130تصويت عاممدرسة المباهلة االبتدائية2211707/ المامون 92117بغداد الرصافة

2126تصويت عاممدرسة جعفر الطيار االبتدائية2211708/ المامون 92117بغداد الرصافة

6139تصويت عاممدرسة الوسام االبتدائية المختلطة3309701/ المعامل 93097بغداد الرصافة

3157تصويت عاممدرسة شهداء جرس االئمة3309702/ المعامل 93097بغداد الرصافة

1199تصويت عاممدرسة القرنة3309703/ المعامل 93097بغداد الرصافة

5157تصويت عاممدرسة شهداء جرس االئمة3309704/ المعامل 93097بغداد الرصافة

5112تصويت عاممدرسة الوسام االبتدائية المختلطة3309705/ المعامل 93097بغداد الرصافة

3287تصويت عاممدرسة المحسن االبتدائية المختلطة3309706/ المعامل 93097بغداد الرصافة

2276تصويت عاممدرسة البقاع االبتدائية المختلطة3309707/ المعامل 93097بغداد الرصافة

3121تصويت عاممدرسة حبيب بن مظاهر االبتدائية3311701/ المامون 93117بغداد الرصافة

3117تصويت عاممدرسة حبيب بن مظاهر االبتدائية3311702/ المامون 93117بغداد الرصافة

5141تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد3311703/ المامون 93117بغداد الرصافة

5157تصويت عاممتوسطة النابغة3311704/ المامون 93117بغداد الرصافة
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3110تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات3311705/ المامون 93117بغداد الرصافة

3115تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات3311706/ المامون 93117بغداد الرصافة

3125تصويت عاممدرسة حبيب بن مظاهر االبتدائية3311707/ المامون 93117بغداد الرصافة

3119تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات3311708/ المامون 93117بغداد الرصافة

3180تصويت عاممدرسة االمام المهدي االبتدائية108201الجزائر101082بغداد الرصافة

3110تصويت عامثانوية الشعب للبنات108202الجزائر101082بغداد الرصافة

3129تصويت عاممدرسة المعاىلي االبتدائية108203الجزائر101082بغداد الرصافة

394تصويت عاممتوسطة المجد للبنات108204الجزائر101082بغداد الرصافة

5147تصويت عاممدرسة ابن البيطار االبتدائية108205الجزائر101082بغداد الرصافة

3126تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية للبنات108206الجزائر101082بغداد الرصافة

3115تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية للبنات108207الجزائر101082بغداد الرصافة

5156تصويت عاممدرسة العراق الجديد االبتدائية108208الجزائر101082بغداد الرصافة

3113تصويت عامثانوية الشعب للبنات108209الجزائر101082بغداد الرصافة

377تصويت عاممتوسطة طوعة للبنات108401الراشدية101084بغداد الرصافة

378تصويت عاممتوسطة الفنار االبتدائية108402الراشدية101084بغداد الرصافة

1107تصويت عاممدرسة القومية االبتدائية108403الراشدية101084بغداد الرصافة

399تصويت عاممدرسة القومية االبتدائية108404الراشدية101084بغداد الرصافة

ن108405الراشدية101084بغداد الرصافة 588تصويت عاماعدادية االمام الصادق للبنير

391تصويت عاممتوسطة الفنار االبتدائية108406الراشدية101084بغداد الرصافة

ن108407الراشدية101084بغداد الرصافة 590تصويت عاماعدادية االمام الصادق للبنير

383تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية108408الراشدية101084بغداد الرصافة

4340تصويت خاصمتوسطة طوعة للبنات108450الراشدية101084بغداد الرصافة

658تصويت خاصمدرسة القومية االبتدائية108451الراشدية101084بغداد الرصافة

5284تصويت خاصاعدادية المناهل للبنات108452الراشدية101084بغداد الرصافة

3138تصويت عاممدرسة االمل االبتدائية المختلطة2208201/ الجزائر 102082بغداد الرصافة

ن2208202/ الجزائر 102082بغداد الرصافة ي للبنير 3121تصويت عامثانوية المتنبر

ن2208203/ الجزائر 102082بغداد الرصافة ي للبنير 3138تصويت عامثانوية المتنبر

3106تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 2208204/ الجزائر 102082بغداد الرصافة

5129تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 2208205/ الجزائر 102082بغداد الرصافة

687تصويت عاممدرسة الهجرة النبوية االبتدائية2208206/ الجزائر 102082بغداد الرصافة

574تصويت عامثانوية االسوار للبنات2208207/ الجزائر 102082بغداد الرصافة

3134تصويت عاممدرسة التسامح االبتدائية2208208/ الجزائر 102082بغداد الرصافة
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3117تصويت عاممدرسة الحكيم2208401/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

197تصويت عاممدرسة العراق المنتض االبتدائية2208402/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

686تصويت عاممدرسة صقر قريش االبتدائية2208403/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

ي االبتدائية2208404/ الراشدية 102084بغداد الرصافة 5152تصويت عاممدرسة عبد الحسن الحمير

ن2208405/ الراشدية 102084بغداد الرصافة 3121تصويت عاممتوسطة الغزاىلي للبنير

3104تصويت عاممدرسة العراق المنتض االبتدائية2208406/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

ى االبتدائية2208407/ الراشدية 102084بغداد الرصافة 388تصويت عاممدرسة زينب الكير

5108تصويت عاماعدادية الخنساء للبنات2208408/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

187تصويت عاممدرسة ام سلمة االبتدائية2208409/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

169تصويت عاممدرسة ام سلمة االبتدائية2208410/ الراشدية 102084بغداد الرصافة

ن3308401/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 6140تصويت عاممتوسطة الغدير للبنير

ن3308402/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 3103تصويت عاممتوسطة رام هللا للبنير

393تصويت عاممتوسطة السيدة عائشة للبنات3308403/ الراشدية 103084بغداد الرصافة

ن 3308404/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 365تصويت عام(ع)متوسطة االمام الحسير

6126تصويت عاممدرسة كرم العرب3308405/ الراشدية 103084بغداد الرصافة

382تصويت عاممدرسة عراق الخير االبتدائية3308406/ الراشدية 103084بغداد الرصافة

ن3308407/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 1137تصويت عامثانوية وادي الرافدين للبنير

6141تصويت عاممدرسة التفوق3308408/ الراشدية 103084بغداد الرصافة

وق االبتدائية3308409/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 5111تصويت عاممدرسة الرس 

299تصويت عاممتوسطة شهيد المحراب3308410/ الراشدية 103084بغداد الرصافة

ن3308411/ الراشدية 103084بغداد الرصافة 1153تصويت عاممتوسطة الغدير للبنير

395تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية4408401/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

ن4408402/ الراشدية 104084بغداد الرصافة ي تمام للبنير 6134تصويت عاممتوسطة أئر

3101تصويت عاممدرسة الرحاب االبتدائية4408403/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

396تصويت عاممدرسة الرحاب االبتدائية4408404/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

382تصويت عاممدرسة ثورة المسجد االقض االبتدائية4408405/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

356تصويت عاممدرسة ثورة المسجد االقض االبتدائية4408406/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

3110تصويت عاممدرسة الضىح االبتدائية4408407/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

3122تصويت عاممدرسة الضىح االبتدائية4408408/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

2111تصويت عاممدرسة الرحاب االبتدائية4408409/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

351تصويت عاممدرسة االمام الهادي االبتدائية4408410/ الراشدية 104084بغداد الرصافة

3209تصويت عاممدرسة قطر العربية االبتدائية5508401/ الراشدية 105084بغداد الرصافة
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5214تصويت عاممدرسة االحنف االبتدائية5508402/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

5176تصويت عامثانوية بنت الهدى للبنات5508403/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

موك االبتدائية5508404/ الراشدية 105084بغداد الرصافة 3182تصويت عاممدرسة الير

6165تصويت عاممدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية5508406/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

3146تصويت عاممدرسة االنبار االبتدائبة5508407/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

1253تصويت عاممدرسة الداوودي االبتدائية5508408/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

1338تصويت عاممدرسة االوس االبتدائية5508409/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

1187تصويت عاممدرسة البو عامر5508410/ الراشدية 105084بغداد الرصافة

اء5508412/ الراشدية 105084بغداد الرصافة 1337تصويت عاممدرسة الواحة الخضن

6237تصويت عاممدرسة زانباري االساس123104بلند11231دهوك

ن123105بلند11231دهوك 6225تصويت عاممدرسة جرا االساس للبنير

6243تصويت عاممدرسة بروشكي االساس المختلطة123106بلند11231دهوك

3235تصويت عاممدرسة سه ره رم االساس المختلطة123107بلند11231دهوك

1243تصويت عاممدرسة هالت االساس المختلطة123108بلند11231دهوك

6255تصويت عاممدرسة ئازادي االساس123109بلند11231دهوك

2167تصويت عاممدرسة بلند االساس123110بلند11231دهوك

6246تصويت عاممدرسة دلدار االساس123111بلند11231دهوك

1233تصويت عاممدرسة زانست االساس123112بلند11231دهوك

6256تصويت خاصمدرسة بلند123150بلند11231دهوك

1274تصويت عامثانوية جكرخوين123201جكرخوين11232دهوك

و االساس123202جكرخوين11232دهوك 5237تصويت عاممدرسة بيرس 

6218تصويت عاممدرسة هندرين االساس123203جكرخوين11232دهوك

5227تصويت عاممدرسة ياسا االساس123204جكرخوين11232دهوك

3201تصويت عاممدرسة سيفر االساس123205جكرخوين11232دهوك

184تصويت عامالمعهد االسالمي123206جكرخوين11232دهوك

نمدرسة مخيم شيخان123280جكرخوين11232دهوك 1332تصويت نازحير

6212تصويت عاممدرسة مهاباد االساس123301ميديا11233دهوك

3231تصويت عاممدرسة كومل االساس123302ميديا11233دهوك

5224تصويت عاماعدادية ميديا123303ميديا11233دهوك

5241تصويت عاممدرسة خبات االساس123304ميديا11233دهوك

3217تصويت عاممدرسة بزاره النموذجية123305ميديا11233دهوك

ن للبنات123350ميديا11233دهوك 3395تصويت خاصاعدادية شالير
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3205تصويت عاممدرسة هلكورد االساس123401دهوك11234دهوك

6239تصويت عاممدرسة صالح الدين االساس123402دهوك11234دهوك

3217تصويت عاممدرسة نوروزاالساس123404دهوك11234دهوك

5219تصويت عاممتوسطة كوردستان123405دهوك11234دهوك

5237تصويت عاممدرسة كاروان االساس123407دهوك11234دهوك

5163تصويت عاماعدادية دهوك للبنات123408دهوك11234دهوك

3188تصويت عاممدرسة شورش االساس123409دهوك11234دهوك

5236تصويت عاممدرسة شاخكي االساس123410دهوك11234دهوك

170تصويت عاممدرسة ديزين االساس123411دهوك11234دهوك

5409تصويت خاصاعدادية دهوك للبنات123450دهوك11234دهوك

3357تصويت عاماعدادية زاويته123501زاويتة11235دهوك

ات المختلطة123502زاويتة11235دهوك 6280تصويت عاماعدادية باكير

5267تصويت عاممدرسة كردمند االساس المختلطة123503زاويتة11235دهوك

3180تصويت عاممدرسة ئيتيت االساس123504زاويتة11235دهوك

1454تصويت خاصمدرسة كازين األساس123550زاويتة11235دهوك

5221تصويت عاماعدادية متينا المختلطة123701عمادية11237دهوك

3235تصويت عاممدرسة قباد االساس123702عمادية11237دهوك

ي االساس123703عمادية11237دهوك
1245تصويت عاممدرسة كائن

ي االساس123704عمادية11237دهوك 3365تصويت عاممدرسة برحر

3414تصويت خاصاعدادية متينا المختلطة123750عمادية11237دهوك

1280تصويت عاممدرسة فيدرال االساس124601شيالدزة11246دهوك

ي االساس124602شيالدزة11246دهوك ئي 5313تصويت عاممدرسة سير

3295تصويت عاممدرسة شيالدزى االساس124603شيالدزة11246دهوك

5280تصويت عاممدرسة كورزار االساس124604شيالدزة11246دهوك

1287تصويت عاممدرسة شهيدان االساس124605شيالدزة11246دهوك

1265تصويت عاممدرسة دشتا زى االساس124608شيالدزة11246دهوك

3225تصويت عام اذاراالساس14مدرسة 2223101بلند12231دهوك

6245تصويت عاممدرسة بدليس االساس2223103بلند12231دهوك

3241تصويت عاممدرسة لب زير االساس2223105بلند12231دهوك

6229تصويت عاممدرسة زوزك االساس2223106بلند12231دهوك

5213تصويت عاممدرسة بيمان االساس المختلطة2223107بلند12231دهوك

6235تصويت عاماعدادية ليل قاسم2223108بلند12231دهوك
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389تصويت عاممدرسة بيشه وا االساس2223109بلند12231دهوك

5366تصويت خاصمدرسة بدليس االساس2223150بلند12231دهوك

ي االساس2223201جكرخوين12232دهوك
6252تصويت عاممدرسة كوردايبى

ي مهمدكي االساس2223202جكرخوين12232دهوك
6243تصويت عاممدرسة كائن

ين االساس2223203جكرخوين12232دهوك 6223تصويت عاممدرسة شير

6229تصويت عاممدرسة ناىلي االساس2223204جكرخوين12232دهوك

3235تصويت عامثانوية ئاال النموذجية2223205جكرخوين12232دهوك

3233تصويت عاممدرسة بهدينان االساس2223206جكرخوين12232دهوك

2414تصويت خاصثانوية ئاال النموذجية2223250جكرخوين12232دهوك

3220تصويت عاممدرسة زيرين االساس2223301ميديا12233دهوك

5257تصويت عاممدرسة والت االساس2223302ميديا12233دهوك

ي االساس للبنات2223303ميديا12233دهوك
5208تصويت عاممدرسة هيفن

5249تصويت عاممدرسة قازي محمد االساس2223304ميديا12233دهوك

6238تصويت عامابتدائية فزين2223305ميديا12233دهوك

نمتوسطة افا المختلطة2223380ميديا12233دهوك 4134تصويت نازحير

ن2223401دهوك12234دهوك 9251تصويت عاماعدادية مالطا للبنير

5245تصويت عاممدرسة برلمان االساس2223402دهوك12234دهوك

5230تصويت عاممدرسة مالطا السفل االساس2223403دهوك12234دهوك

هات االساس2223404دهوك12234دهوك 3274تصويت عاممدرسة شير

3254تصويت عاممدرسة زناراالساس2223405دهوك12234دهوك

3181تصويت عاممدرسة ريباز االساس2223406دهوك12234دهوك

1326تصويت عاممدرسة ميتان االساس2223407دهوك12234دهوك

3286تصويت عاممدرسة زفرين األساس2223408دهوك12234دهوك

1327تصويت عاممدرسة كيفال االساس2223409دهوك12234دهوك

1334تصويت عاممدرسة اورديخان االساس2223410دهوك12234دهوك

1127تصويت خاصمديرية اصالح الكبار2223450دهوك12234دهوك

نمدرسة زري الند االساس2223480دهوك12234دهوك 3133تصويت نازحير

1336تصويت عاممدرسة جمانكي االساس2223501زاويتة12235دهوك

1270تصويت عاممدرسة سوارتوكا االساس2223502زاويتة12235دهوك

2156تصويت خاصمدرسة جمانكي االساس2223550زاويتة12235دهوك

نمدرسة رسسنك االساس للبنات2223580زاويتة12235دهوك 253تصويت نازحير

3264تصويت عاممدرسة لينك االساس2223701عمادية12237دهوك
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3324تصويت عاممدرسة ديرلوك االساس2223702عمادية12237دهوك

3311تصويت عاممدرسة رسدشت االساس2223703عمادية12237دهوك

2338تصويت عاممدرسة بادان االساس2223705عمادية12237دهوك

1269تصويت عاممدرسة بريفكا االساس المختلطة2224002باتوفة12240دهوك

ي ماىسي االساس2224003باتوفة12240دهوك
1287تصويت عاممدرسة كائن

3245تصويت عاممدرسة ميسكا االساس2224004باتوفة12240دهوك

3230تصويت عاممدرسة هرورى االساس2224005باتوفة12240دهوك

ي ماىسي االساس2224050باتوفة12240دهوك
1366تصويت خاصمدرسة كائن

6221تصويت عاممدرسة سينا االساس3323202جكرخوين13232دهوك

3199تصويت عاماعدادية ئامد للبنات3323203جكرخوين13232دهوك

6231تصويت عاممدرسة ىس كركا االساس3323204جكرخوين13232دهوك

5261تصويت عاممدرسة شندوخا االساس3323205جكرخوين13232دهوك

ان األساس3323206جكرخوين13232دهوك 1284تصويت عاممدرسة سير

نمدرسة مخيم شاريا3323280جكرخوين13232دهوك 2249تصويت نازحير

ناعدادية مخيم شاريا3323281جكرخوين13232دهوك 2248تصويت نازحير

ن3323502زاويتة13235دهوك 1185تصويت عاممدرسة رسسنك االساس للبنير

3229تصويت عامابتدائية اورهي االساس3323503زاويتة13235دهوك

3283تصويت عاماعدادية قدش المختلطة3323504زاويتة13235دهوك

3293تصويت عاممدرسة قدش االساس المختلطة3323505زاويتة13235دهوك

3202تصويت عاماعدادية ازادي المختلطة3323507زاويتة13235دهوك

1414تصويت خاصاعدادية قدش المختلطة3323550زاويتة13235دهوك

3279تصويت عاماعدادية بامرئن المختلطة4423501زاويتة14235دهوك

1194تصويت عاممدرسة ورميل االساس المختلطة4423502زاويتة14235دهوك

كا االساس4423503زاويتة14235دهوك 1204تصويت عاممدرسة هسنبير

1265تصويت عاممدرسة سكرين االساس4423504زاويتة14235دهوك

4420تصويت خاصاعدادية بامرئن المختلطة4423550زاويتة14235دهوك

ناعدادية مخيم الداودية4423580زاويتة14235دهوك 1314تصويت نازحير

3262تصويت عاممدرسة مانكيش االساس5523501زاويتة15235دهوك

ن11مدرسة 123601سميل21236دهوك 2183تصويت عام اذار االساس للبنير

3124تصويت عاماعدادية كوماتة للبنات123602سميل21236دهوك

6197تصويت عاممدرسة داستان االساس المختلطة123603سميل21236دهوك

3217تصويت عاممدرسة شهيدان االساس123604سميل21236دهوك
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ن123605سميل21236دهوك 6194تصويت عاممدرسة بيان االساس للبنير

3213تصويت عاممدرسة سيميل االساس123606سميل21236دهوك

3204تصويت عاممدرسة مرينا االساس123607سميل21236دهوك

3124تصويت عاممدرسة حفيد االساس123608سميل21236دهوك

3101تصويت عاممدرسة افند االساس123609سميل21236دهوك

4414تصويت خاصمدرسة افند االساس123650سميل21236دهوك

ن11مدرسة 123651سميل21236دهوك 3397تصويت خاص اذار االساس للبنير

ناعدادية ئادار المختلطة123680سميل21236دهوك 3130تصويت نازحير

1187تصويت عاممدرسة شوخ االساس123801زاخو21238دهوك

ن123804زاخو21238دهوك 6192تصويت عاماعدادية كه ىل للبنير

ي123805زاخو21238دهوك
3210تصويت عامروضة ساوايائى

ن123806زاخو21238دهوك 3229تصويت عامثانوية خابور للبنير

3217تصويت عاممدرسة بدرخان االساس123807زاخو21238دهوك

1188تصويت عام شباط االساس18مدرسة 123808زاخو21238دهوك

ن للبنات123809زاخو21238دهوك 6209تصويت عاماعدادية كالفير

6172تصويت عاممدرسة بوتان االساس123810زاخو21238دهوك

9166تصويت عاممدرسة بهار االساس123811زاخو21238دهوك

3185تصويت عاممدرسة زوزان االساس123812زاخو21238دهوك

1371تصويت خاصاعدادية كوردستان صالح للبنات123850زاخو21238دهوك

1217تصويت عاممدرسة زين االساس123901ديربون21239دهوك

3188تصويت عاماعدادية زيان للبنات123903ديربون21239دهوك

وز االساس123904ديربون21239دهوك 1114تصويت عاممدرسة نير

ا االساس123906ديربون21239دهوك ن 3182تصويت عاممدرسة هير

3217تصويت عاممدرسة سه ربه خو االساس123913ديربون21239دهوك

2285تصويت خاصمدرسة بيتاس األساس123950ديربون21239دهوك

4395تصويت خاصمدرسة سه ربه خو االساس123951ديربون21239دهوك

نمدرسة احمدى خائن االساس123980ديربون21239دهوك 5163تصويت نازحير

6279تصويت عاممدرسة باطوفة االساس المختلطة124001باتوفة21240دهوك

ي برايان االساس124002باتوفة21240دهوك
3270تصويت عاممدرسة يه كبى

5256تصويت عاممدرسة هريم االساس124003باتوفة21240دهوك

5253تصويت عاممدرسة بيكوفا االساس المختلطة124004باتوفة21240دهوك

ي األساس124005باتوفة21240دهوك
1276تصويت عاممدرسة شابائن
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1134تصويت عاممدرسة ليفو االساس124006باتوفة21240دهوك

ي األساس124050باتوفة21240دهوك
2119تصويت خاصمدرسة شابائن

ي المختلطة124080باتوفة21240دهوك
سفن ناعدادية مخيم بير 6296تصويت نازحير

سفن الثانية124081باتوفة21240دهوك نمدرسة مخيم بير 6291تصويت نازحير

ي االساس المختلطة124501باتيل21245دهوك
3133تصويت عاممدرسة رسوكائن

1308تصويت عاماعدادية باتيل المختلطة124502باتيل21245دهوك

2244تصويت عاممدرسة سمايل افا االساس124503باتيل21245دهوك

ن االساس124504باتيل21245دهوك 1241تصويت عاممدرسة كرشير

3239تصويت عاممدرسة باستكي االساس124506باتيل21245دهوك

3241تصويت عاممدرسة خراب ديم االساس124507باتيل21245دهوك

1198تصويت عاممدرسة كيلكي االساس124508باتيل21245دهوك

3148تصويت عاممدرسة باجد كندال االساس124509باتيل21245دهوك

192تصويت عاممدرسة ئر بزنبن االساس124510باتيل21245دهوك

نمدرسة باجدكنداال األوىل124580باتيل21245دهوك 4293تصويت نازحير

نمدرسة باجدكنداال الثانية124581باتيل21245دهوك 4314تصويت نازحير

5228تصويت عاممدرسة دوبان االساس المختلطة2223601سميل22236دهوك

5214تصويت عاممدرسة كجان االساس2223602سميل22236دهوك

ي االساس المختلطة2223603سميل22236دهوك
3163تصويت عاممدرسة راسبى

5148تصويت عاممدرسة خانكا نوي االساس المختلطة2223604سميل22236دهوك

تو االساس المختلطة2223605سميل22236دهوك 690تصويت عاممدرسة كير

3104تصويت عاماعدادية خانكي المختلطة2223606سميل22236دهوك

6183تصويت عاممدرسة لزكا االساس المختلطة2223607سميل22236دهوك

1199تصويت عاممدرسة كرى كوري االساس2223608سميل22236دهوك

ن1مدرسة خانكي 2223680سميل22236دهوك نللنازحير 5232تصويت نازحير

ناعدادية مخيم خانك المختلطة2223681سميل22236دهوك 5241تصويت نازحير

5218تصويت عاممدرسة جوان االساس2223801زاخو22238دهوك

3199تصويت عاممدرسة رامان االساس2223802زاخو22238دهوك

1221تصويت عاممدرسة زاكروس االساس2223803زاخو22238دهوك

ل االساس2223804زاخو22238دهوك ن 3171تصويت عاممدرسة هير

6188تصويت عاممدرسة زياراالساس2223805زاخو22238دهوك

3217تصويت عاماعدادية تجارة زاخو2223806زاخو22238دهوك

1344تصويت عاممدرسة خامتير االساس2223807زاخو22238دهوك
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1303تصويت عاممدرسة كاريز األساس2223808زاخو22238دهوك

4425تصويت خاصمدرسة رامان االساس2223850زاخو22238دهوك

1281تصويت عاممدرسة راكرين االساس2223901ديربون22239دهوك

6201تصويت عاممدرسة االرمن االساس2223902ديربون22239دهوك

3194تصويت عاممدرسة دالل االساس للبنات2223903ديربون22239دهوك

3214تصويت عاممدرسة قدري جان االساس2223904ديربون22239دهوك

3200تصويت عاممدرسة نهري االساس2223905ديربون22239دهوك

ن2223906ديربون22239دهوك 3231تصويت عاماعدادية شهيد ريير للبنير

3189تصويت عاممدرسة روز االساس2223908ديربون22239دهوك

نمدرسة جم مشكو العربية2223980ديربون22239دهوك 2272تصويت نازحير

ناعدادية مخيم جم مشكو2223981ديربون22239دهوك 2291تصويت نازحير

3354تصويت عاممدرسة جلنك االساس المختلطة3323601سميل23236دهوك

ن3323602سميل23236دهوك 6326تصويت عاممدرسة تناهي االساس للبنير

3145تصويت عاممدرسة شاريا االساس المختلطة3323603سميل23236دهوك

3160تصويت عاماعدادية شاريا المختلطة3323604سميل23236دهوك

2294تصويت عاممدرسة تناهي االساس للبنات3323605سميل23236دهوك

3192تصويت عاممدرسة قسارا االساس3323606سميل23236دهوك

تواالوىل3323680سميل23236دهوك نمدرسة مخيم كير 3261تصويت نازحير

تو الثانية3323681سميل23236دهوك نمدرسة كير 3245تصويت نازحير

384تصويت عاماعدادية ديربون المختلطة3323901ديربون23239دهوك

1222تصويت عاممدرسة روناهي االساس3323902ديربون23239دهوك

1435تصويت خاصاعدادية ديربون المختلطة3323950ديربون23239دهوك

3336تصويت خاصمدرسة روناهي االساس3323951ديربون23239دهوك

4411تصويت خاصمدرسة جم كركي االساس3323952ديربون23239دهوك

نمدرسة قاديا األوىل3323980ديربون23239دهوك 4314تصويت نازحير

نمدرسة قاديا الثانية3323981ديربون23239دهوك 4316تصويت نازحير

1245تصويت عاممدرسة خواكورك االساس3324001باتوفة23240دهوك

اوا االساس المختلطة3324003باتوفة23240دهوك ن 5272تصويت عاممدرسة هير

6287تصويت عامثانوية دركار المختلطة3324004باتوفة23240دهوك

1191تصويت عاممدرسة كرك سندي االساس3324007باتوفة23240دهوك

نمدرسة دركار عجم3324080باتوفة23240دهوك 4314تصويت نازحير

3211تصويت عاممدرسة اراس االساس124101قرسوك31241دهوك
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5316تصويت عاممدرسة ليل زانا االساس124102قرسوك31241دهوك

5301تصويت عاممدرسة كاوار االساس المختلطة124104قرسوك31241دهوك

2202تصويت عاماعدادية قرسوك المختلطة124105قرسوك31241دهوك

2281تصويت عاممدرسة دلكش االساس124106قرسوك31241دهوك

2285تصويت عاممدرسة مريبا االساس124107قرسوك31241دهوك

1428تصويت خاصاعدادية جرة المختلطة124150قرسوك31241دهوك

6158تصويت عاممدرسة كوالن االساس124201عقرة31242دهوك

1317تصويت عاممدرسة ئاله ى األساس124202عقرة31242دهوك

1171تصويت عاممدرسة رزكاري االساس124203عقرة31242دهوك

من االساس124204عقرة31242دهوك 3319تصويت عاممدرسة رس 

5323تصويت عاممدرسة سوسنا االساس124205عقرة31242دهوك

3287تصويت عامثانوية بختياري124206عقرة31242دهوك

2300تصويت عاممدرسة زين االساس124207عقرة31242دهوك

1335تصويت عام ايلول االساس11مدرسة 124208عقرة31242دهوك

ن االساس124209عقرة31242دهوك 1247تصويت عاممدرسة كوجينة حسير

399تصويت عاممدرسة باكرمان االساس124210عقرة31242دهوك

3240تصويت عاممدرسة باران االساس124212عقرة31242دهوك

نمدرسة رسوري االساس124280عقرة31242دهوك 5218تصويت نازحير

5215تصويت عاممدرسة كوردستان هاورى االساس124301بردرش31243دهوك

5235تصويت عاممدرسة ايلول االساس124302بردرش31243دهوك

5248تصويت عاممدرسة خيلكي االساس124303بردرش31243دهوك

5239تصويت عاممدرسة هاورى االساس للبنات124304بردرش31243دهوك

2165تصويت عاماعدادية بردرش للبنات124305بردرش31243دهوك

6264تصويت عاممدرسة اسماوا االساس المختلطة124306بردرش31243دهوك

3391تصويت خاصمدرسة كوردستان هاورى االساس124350بردرش31243دهوك

4406تصويت خاصاعدادية بردرش للبنات124351بردرش31243دهوك

4414تصويت خاصمدرسة سنكر األساس124352بردرش31243دهوك

ن124380بردرش31243دهوك ناعدادية بردرش للبنير 2208تصويت نازحير

3254تصويت عاممدرسة رسى سادا االساس124401بجيل31244دهوك

3218تصويت عاممدرسة بجيل االساس124402بجيل31244دهوك

وه االساس124403بجيل31244دهوك 1231تصويت عاممدرسة نير

ي االساس124405بجيل31244دهوك
2326تصويت عاممدرسة كالئى
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باليان االساس124408بجيل31244دهوك 1258تصويت عاممدرسة مير

1239تصويت عاممدرسة سيسناوا االساس124409بجيل31244دهوك

فونا المختلطة124410بجيل31244دهوك 3290تصويت عاماعدادية رس 

3280تصويت عاممدرسة خالنه االساس124411بجيل31244دهوك

كزين االساس124412بجيل31244دهوك 3265تصويت عاممدرسة نير

3133تصويت عاممدرسة نهافا االساس124413بجيل31244دهوك

1256تصويت عامثانوية اتروش2224101قرسوك32241دهوك

س االساس2224102قرسوك32241دهوك 1240تصويت عاممدرسة مكير

سيدا االساس2224104قرسوك32241دهوك 1267تصويت عاممدرسة مير

نمدرسة مخيم مام رشان2224180قرسوك32241دهوك 6263تصويت نازحير

3260تصويت عاممدرسة كلي االساس2224201عقرة32242دهوك

3260تصويت عاممدرسة كائن زرك األساس2224202عقرة32242دهوك

ي2224203عقرة32242دهوك
3255تصويت عامثانوية بارزائن

3255تصويت عاممدرسة سيبه االساس2224204عقرة32242دهوك

5245تصويت عاممدرسة عقرة االساس2224205عقرة32242دهوك

3267تصويت عاممدرسة مال جزيري االساس2224206عقرة32242دهوك

ان االساس2224207عقرة32242دهوك ي تير
5251تصويت عاممدرسة ففى

1245تصويت عاممدرسة باوري االساس2224208عقرة32242دهوك

6281تصويت خاصمدرسة كلي االساس2224250عقرة32242دهوك

3217تصويت عامثانوية روفيا المختلطة2224301بردرش32243دهوك

3227تصويت عاممدرسة ناوكوراالساس المختلطة2224302بردرش32243دهوك

3277تصويت عاممدرسة بالصان االساس2224304بردرش32243دهوك

3307تصويت عاممدرسة اومرسينان االساس2224305بردرش32243دهوك

5268تصويت عاماعدادية دوستك المختلطة2224306بردرش32243دهوك

3248تصويت عاممدرسة جمه االساس2224307بردرش32243دهوك

جاويش االساس2224308بردرش32243دهوك 1335تصويت عاممدرسة بير

نمدرسة روفيا االساس2224380بردرش32243دهوك 2247تصويت نازحير

ن2224401بجيل32244دهوك 6316تصويت عاممدرسة دينارته االساس للبنير

3314تصويت عاممدرسة دينارته االساس للبنات2224402بجيل32244دهوك

5350تصويت عاممدرسة بامشمش االساس2224403بجيل32244دهوك

3351تصويت عاممدرسة كربيش االساس2224404بجيل32244دهوك

376تصويت عاممدرسة امادا السفل االساس2224405بجيل32244دهوك
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1306تصويت عاممدرسة دفري االساس2224406بجيل32244دهوك

3177تصويت عامثانوية مقلوب3324101قرسوك33241دهوك

3267تصويت عاممدرسة افيستا االساس للبنات3324102قرسوك33241دهوك

ي االساس3324103قرسوك33241دهوك 5223تصويت عاممدرسة كلكىحر

ي المختلطة3324104قرسوك33241دهوك 5244تصويت عاماعدادية كلكىحر

ي للبنات3324180قرسوك33241دهوك ناعدادية كلكىحر 197تصويت نازحير

ن3324301بردرش33243دهوك 5289تصويت عاممدرسة دارتو للبنير

5270تصويت عاممدرسة زنكنان االساس المختلطة3324302بردرش33243دهوك

6287تصويت عاماعدادية كرديان المختلطة3324303بردرش33243دهوك

6250تصويت عامثانوية بنينان المختلطة3324304بردرش33243دهوك

1249تصويت عاممدرسة كلك االبتدائية3324305بردرش33243دهوك

ن3324306بردرش33243دهوك يان للبنير 2237تصويت عاممدرسة بشير

يان للبنات3324307بردرش33243دهوك 3235تصويت عاممدرسة بشير

5165تصويت عاممدرسة افيستا االساس3324308بردرش33243دهوك

ناعدادية كلك المختلطة3324380بردرش33243دهوك 2155تصويت نازحير

ن االساس3324401بجيل33244دهوك 1268تصويت عاممدرسة كردسير

3330تصويت عاممدرسة بانويري االساس3324403بجيل33244دهوك

1232تصويت عاممدرسة رسدريان االساس3324406بجيل33244دهوك

2299تصويت عاممدرسة خليكان االساس3324407بجيل33244دهوك

3208تصويت عاممدرسة زيلكا فخري االساس3324408بجيل33244دهوك

3168تصويت عاممدرسة تلبوك االساس3324410بجيل33244دهوك

نمدرسة مامليان االبتدائية المختلطة3324480بجيل33244دهوك 1282تصويت نازحير

3109تصويت عاماعدادية باعذرة المختلطة4424101قرسوك34241دهوك

3103تصويت عاممدرسة شهيد محمود يزيدي االساس4424102قرسوك34241دهوك

ا األساس4424150قرسوك34241دهوك 3411تصويت خاصمدرسة مييى

5407تصويت خاصاعدادية باعذرة المختلطة4424151قرسوك34241دهوك

نمتوسطة مخيم ايسيان4424180قرسوك34241دهوك 651تصويت نازحير

ناعدادية مخيم ايسيان المختلطة4424181قرسوك34241دهوك 651تصويت نازحير

2264تصويت عاممدرسة باليسان االساسية121901باليسان11219اربيل

2248تصويت عاممدرسة توتمة االساسية121902باليسان11219اربيل

1288تصويت عاممدرسة خوران االساسية121903باليسان11219اربيل

مام االساسية122101مصيف صالح الدين11221اربيل 2264تصويت عاممدرسة بير
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ي االساسية122102مصيف صالح الدين11221اربيل
2270تصويت عاممدرسة انور مصيفن

2257تصويت عاممدرسة قدريجان122103مصيف صالح الدين11221اربيل

2269تصويت عاممدرسة دلوفان االساسية122104مصيف صالح الدين11221اربيل

2249تصويت عاممدرسة زيان مختلطة122105مصيف صالح الدين11221اربيل

3316تصويت عاممدرسة رسى بلند االساسية122106مصيف صالح الدين11221اربيل

3382تصويت عاممدرسة هالن االساسية122107مصيف صالح الدين11221اربيل

3335تصويت عاماعدادية فرنسو حريري122108مصيف صالح الدين11221اربيل

ي كوري122109مصيف صالح الدين11221اربيل
3238تصويت عاممدرسة داستائن

3266تصويت عاممدرسة ارمانج االساسية122111مصيف صالح الدين11221اربيل

ي احمد122113مصيف صالح الدين11221اربيل 1345تصويت عاممدرسة حاحر

1289تصويت عامبلدية رسي بلند122114مصيف صالح الدين11221اربيل

ي122150مصيف صالح الدين11221اربيل
4384تصويت خاصمدرسة انور مصيفن

2439تصويت خاصمدرسة دلوفان االساسية122151مصيف صالح الدين11221اربيل

مام االساسية122152مصيف صالح الدين11221اربيل 3447تصويت خاصمدرسة بير

3409تصويت خاصمدرسة رسى بلند االساسية122153مصيف صالح الدين11221اربيل

2183تصويت عاممدرسة خوشناو االساسية122201شقالوة11222اربيل

3207تصويت عاممدرسة سورك االساسية122202شقالوة11222اربيل

3217تصويت عاممدرسة رووساك االساسية122203شقالوة11222اربيل

ن122204شقالوة11222اربيل 3230تصويت عاماعدادية دنكار للبنير

ان االساسية الجديدة122205شقالوة11222اربيل 3245تصويت عاممدرسة هير

مة االساسية122207شقالوة11222اربيل 2192تصويت عاممدرسة بييى

كز االساسية122208شقالوة11222اربيل 5229تصويت عاممدرسة نير

كز االساسية122250شقالوة11222اربيل 6169تصويت خاصمدرسة نير

ن122251شقالوة11222اربيل 4410تصويت خاصاعدادية دنكار للبنير

ي االساسية122280شقالوة11222اربيل
ن
نمدرسة صاف 1177تصويت نازحير

5198تصويت عاماعدادية خانزاد للبنات122301حرير وباتاس11223اربيل

1247تصويت عاممدرسة باتاس االساسية122303حرير وباتاس11223اربيل

فخان المختلطة122304حرير وباتاس11223اربيل 2204تصويت عاممدرسة رس 

3265تصويت عاممدرسة بربيان االساسية المختلطة122305حرير وباتاس11223اربيل

ن االساسية122306حرير وباتاس11223اربيل 2269تصويت عاممدرسة كوفند للبنير

2236تصويت عاممدرسة بيكرد االساسية المختلطة122307حرير وباتاس11223اربيل

1267تصويت عاممدرسة زركوير االساسية المختلطة122308حرير وباتاس11223اربيل
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2177تصويت عاممدرسة كردي تلي االساسية122310حرير وباتاس11223اربيل

1272تصويت عاممدرسة ئاموكان االساسية122311حرير وباتاس11223اربيل

ي سبيلك االساسية122313حرير وباتاس11223اربيل
1270تصويت عاممدرسة كائن

2410تصويت خاصمدرسة شبول االساسية122350حرير وباتاس11223اربيل

3241تصويت عاممدرسة باويان االساسية122401خليفان11224اربيل

3217تصويت عاممدرسة خليفان االوىل االساسية122402خليفان11224اربيل

1341تصويت عاممدرسةرسيشمة االساسية122403خليفان11224اربيل

3244تصويت عاممدرسةجونةىل االساسية122404خليفان11224اربيل

1257تصويت عاممدرسة نباوية االساسية122405خليفان11224اربيل

3229تصويت عاممدرسة تافكة االساسية122406خليفان11224اربيل

2208تصويت عاممدرسة جياوك االساسية122407خليفان11224اربيل

1270تصويت عاممدرسة كه روزين االساسية122408خليفان11224اربيل

1255تصويت عاممدرسة خالن بياو االساسية122409خليفان11224اربيل

3188تصويت عاممدرسة قمريان االساسية122410خليفان11224اربيل

ن االساسية122411خليفان11224اربيل 3181تصويت عاممدرسة كه له كير

1215تصويت عاممدرسة تارينا االساسية122412خليفان11224اربيل

ن122413خليفان11224اربيل 1349تصويت عاماعدادية خليفان للبنير

1421تصويت خاصمدرسة خليفان االوىل االساسية122450خليفان11224اربيل

3338تصويت عاممتوسطة بلي المختلطة122501بلي و بارزان11225اربيل

3275تصويت عاممدرسة شانه در االساسية122502بلي و بارزان11225اربيل

1373تصويت عاممدرسة دربوتك االساسية122503بلي و بارزان11225اربيل

ي االساسية122504بلي و بارزان11225اربيل
1351تصويت عاممدرسة هه رئن

وان ساكا االساسية122506بلي و بارزان11225اربيل 1266تصويت عاممدرسة ئير

1262تصويت عاممدرسة هةربووي االساسية122507بلي و بارزان11225اربيل

2230تصويت عاممدرسة شهيد دكتور عبدالرحمن122601ديانا_سوران 11226اربيل

1299تصويت عاممدرسة رسدةم االساسية122602ديانا_سوران 11226اربيل

1214تصويت عاممدرسة سوران االساسية للبنات122603ديانا_سوران 11226اربيل

3262تصويت عاممدرسة ساوين االساسية122604ديانا_سوران 11226اربيل

1245تصويت عاممعهد كومبيوتر سوران122605ديانا_سوران 11226اربيل

1243تصويت عاممدرسة تروسكة للبنات122607ديانا_سوران 11226اربيل

3290تصويت عامروضة ديالن122608ديانا_سوران 11226اربيل

ن122609ديانا_سوران 11226اربيل 1234تصويت عامثانوية هفال للبنير
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3222تصويت عاممركز صىحي هندرين122610ديانا_سوران 11226اربيل

3250تصويت عاماعدادية ديلمان للبنات122611ديانا_سوران 11226اربيل

1241تصويت عاممدرسة كوفند االساسية122612ديانا_سوران 11226اربيل

2185تصويت عام1مدرسة رسكوت االساسية122613ديانا_سوران 11226اربيل

3201تصويت عاممدرسة الفان االساسية122614ديانا_سوران 11226اربيل

ي122615ديانا_سوران 11226اربيل 3200تصويت عاممدرسة شهيدان سوران مع مدرسة نمونةئي

2231تصويت عاممدرسةرسوشت االساسية122616ديانا_سوران 11226اربيل

1229تصويت عاممدرسة دلفان االساسية122617ديانا_سوران 11226اربيل

3209تصويت عاممدرسةسهند االساسية122618ديانا_سوران 11226اربيل

1109تصويت عاممدرسة بيشوك االساسية122621ديانا_سوران 11226اربيل

ن للبنات122622ديانا_سوران 11226اربيل 1277تصويت عاممتوسطة شهير

3190تصويت عاممركز صىحي هريم122623ديانا_سوران 11226اربيل

3326تصويت عاممدرسة بابشتيان االساسية122624ديانا_سوران 11226اربيل

3417تصويت خاصمدرسة رسدةم االساسية122650ديانا_سوران 11226اربيل

4423تصويت خاصمدرسة تروسكة للبنات122651ديانا_سوران 11226اربيل

3381تصويت خاصاعدادية ديلمان للبنات122652ديانا_سوران 11226اربيل

كسور11227اربيل 2348تصويت عاماعدادية مه زئن122701مير

كسور11227اربيل وان مةزن122702مير 1288تصويت عاماعدادية شير

كسور11227اربيل 1362تصويت عاماعدادية كورةتوو المختلطة122703مير

كسور11227اربيل 3301تصويت عاممدرسة ميوكي االساىسي122704مير

كسور11227اربيل كةسوور122705مير 2371تصويت عاماعدادية مير

كسور11227اربيل 1210تصويت عاممدرسة جه م االساىسي122706مير

كسور11227اربيل 1364تصويت عاممدرسة كةونة كوند االساسية122707مير

كسور11227اربيل ي بوت االساسية122708مير
1361تصويت عاممدرسة كائن

كسور11227اربيل كةسوور122750مير 4441تصويت خاصاعدادية مير

2327تصويت عاممدرسة نزارى122801سيدكان11228اربيل

1238تصويت عاممدرسة ديرى122802سيدكان11228اربيل

1270تصويت عاممدرسة سيده كان122803سيدكان11228اربيل

3221تصويت عاممدرسة كه زه ك122804سيدكان11228اربيل

1347تصويت عاممتوسطة سيدكان122805سيدكان11228اربيل

1331تصويت عاممدرسة قليتان122806سيدكان11228اربيل

395تصويت عاممدرسة كانيه رش122807سيدكان11228اربيل
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2358تصويت خاصمدرسة كوشينة االساسية122850سيدكان11228اربيل

1279تصويت عاممدرسة باشاى كةورة االساسية122901رةواندز11229اربيل

ن122902رةواندز11229اربيل 2294تصويت عاماعدادية رواندز للبنير

1266تصويت عاممدرسة خانقا االساسية122903رةواندز11229اربيل

2290تصويت عاممدرسة كةردة كةرد االساسية122904رةواندز11229اربيل

1273تصويت عاممدرسة مزدة االساسية122905رةواندز11229اربيل

2324تصويت عاممدرسة بةرزيوة االساسية122906رةواندز11229اربيل

3287تصويت عاممدرسة ئاكويان االساسية122908رةواندز11229اربيل

3346تصويت عاممدرسة زوزك االساسية122909رةواندز11229اربيل

1425تصويت عاممدرسة دةركةىلي االساسية122910رةواندز11229اربيل

2325تصويت خاصمدرسة باشاى كةورة االساسية122950رةواندز11229اربيل

3320تصويت عاممدرسة كردين االساسية123001جومان11230اربيل

3343تصويت عاممدرسة باله ك للبنات123003جومان11230اربيل

1305تصويت عاممدرسة ئاش بركويز المختلطة123004جومان11230اربيل

1293تصويت عاماعدادية حاج عمران المختلطة123005جومان11230اربيل

3192تصويت عاممدرسة رشدور االساسية المختلطة123007جومان11230اربيل

6265تصويت عاممدرسة قرسي االساسية المختلطة123008جومان11230اربيل

3431تصويت خاصمدرسة جومان المختلطة123050جومان11230اربيل

2277تصويت عاممدرسة جمه سور االساسية المختلطة2222302حرير وباتاس 12223اربيل

2295تصويت عاماعدادية بارسمة المختلطة2222303حرير وباتاس 12223اربيل

ان االساسية2222304حرير وباتاس 12223اربيل ي مير
3256تصويت عاممدرسة كائن

ي االساسية2222305حرير وباتاس 12223اربيل
1385تصويت عاممدرسة رسكند خيالئن

3407تصويت عاماعدادية بارزان2222501بلي و بارزان 12225اربيل

2403تصويت عاممدرسة بازي2222502بلي و بارزان 12225اربيل

1369تصويت عاممدرسة والئى زيري2222503بلي و بارزان 12225اربيل

1399تصويت عاممدرسة هوستان االساسية2222504بلي و بارزان 12225اربيل

3435تصويت خاصاعدادية بارزان2222550بلي و بارزان 12225اربيل

ن1مدرسة زيزين2222604ديانا _سوران 12226اربيل 1241تصويت عام االساسية للبنير

ن2مدرسة زيزين2222605ديانا _سوران 12226اربيل 3210تصويت عاماالساسية للبنير

2266تصويت عاممدرسة رابرين االساسية2222606ديانا _سوران 12226اربيل

2256تصويت عام2مدرسة رابرين االساسية 2222607ديانا _سوران 12226اربيل

2316تصويت عاممدرسة كوالن االساسية2222608ديانا _سوران 12226اربيل
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5224تصويت عاممدرسة دلدار االساسية2222610ديانا _سوران 12226اربيل

3327تصويت عاممدرسة رسجاوة االساسية2222611ديانا _سوران 12226اربيل

ن2222612ديانا _سوران 12226اربيل 3177تصويت عاممدرسة بناري زوزك للبنير

2203تصويت عاماعدادية كوىل زرد2222613ديانا _سوران 12226اربيل

2223تصويت عاممدرسة شياكيو االساسية2222614ديانا _سوران 12226اربيل

3256تصويت عاممدرسة ازادي االساسية2222616ديانا _سوران 12226اربيل

3211تصويت عاممدرسة سيتكان االساسية2222618ديانا _سوران 12226اربيل

2294تصويت عاممدرسة مجيداوة االساسية2222620ديانا _سوران 12226اربيل

3295تصويت عاممدرسة هاوديان االساسية2222622ديانا _سوران 12226اربيل

1273تصويت عاممدرسة شهيدان ازادي2222623ديانا _سوران 12226اربيل

1358تصويت عاممدرسة سةرجةم االساسية2222628ديانا _سوران 12226اربيل

1372تصويت خاصمدرسة زيرين االساسية2222650ديانا _سوران 12226اربيل

6189تصويت خاصمدرسة رابرين االساسية2222651ديانا _سوران 12226اربيل

ن كوالن االساسية26مدرسة 2222680ديانا _سوران 12226اربيل 19تصويت نازحير

كسور 12227اربيل 1297تصويت عاممدرسة شيخان االساسية2222701مير

كسور 12227اربيل ان االساسية2222702مير 3358تصويت عاممدرسة بير

كسور 12227اربيل سياف االساسية2222703مير 2286تصويت عاممدرسة بير

كسور 12227اربيل 2249تصويت عاممدرسة كوله كا االساسية2222704مير

كسور 12227اربيل زوك االساسية2222705مير 1213تصويت عاممدرسة خير

3297تصويت عاممدرسة جومان سمايل اغا2223001جومان 12230اربيل

2344تصويت عاممدرسة قالت سميالن االساسية المختلطة2223002جومان 12230اربيل

1325تصويت عاممدرسة روست االساسية المختلطة2223003جومان 12230اربيل

6191تصويت عاممدرسة ريبةر االساسية121401خبات21214اربيل

3276تصويت عاممدرسة رازان االساسية121402خبات21214اربيل

1233تصويت عاممدرسة مال عمرزاب االساسية121403خبات21214اربيل

3183تصويت عاممدرسة عالء الدين سجادي االساسية121404خبات21214اربيل

2180تصويت عاممدرسة زوركة زراو121405خبات21214اربيل

ن121410خبات21214اربيل 2233تصويت عاماعدادية جمة دوبز للبنير

2136تصويت عاممدرسة باوان االساسية121411خبات21214اربيل

3193تصويت عاممدرسة زي كةورة االساسية121412خبات21214اربيل

2167تصويت عاممدرسة هاوسنك االساسية121413خبات21214اربيل

3406تصويت خاصمدرسة هاوسنك االساسية121450خبات21214اربيل
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3416تصويت خاصمدرسة ريبةر االساسية121451خبات21214اربيل

ن121480خبات21214اربيل ناعدادية كورال للبنير 13186تصويت نازحير

1149تصويت عاممدرسة زينةوة االساسية121501قوشتبة21215اربيل

2164تصويت عاممدرسة بيان االساسية121502قوشتبة21215اربيل

2272تصويت عاممدرسة ناز االساسية121503قوشتبة21215اربيل

3226تصويت عاممدرسه ديدةوان االساسية121504قوشتبة21215اربيل

1194تصويت عاممدرسة كركوك االساسية121507قوشتبة21215اربيل

1126تصويت عاممدرسة دانةر االساسية121508قوشتبة21215اربيل

2398تصويت خاصمدرسه ديدةوان االساسية121550قوشتبة21215اربيل

4322تصويت خاصمدرسة دوسةرة فتاح االساسية121551قوشتبة21215اربيل

4327تصويت خاصمدرسة بيان االساسية121552قوشتبة21215اربيل

4396تصويت خاصمدرسة زينةوة االساسية121553قوشتبة21215اربيل

ن121580قوشتبة21215اربيل ناعدادية قوشتبة للبنير 635تصويت نازحير

1133تصويت عاممدرسة دياري االساسية121601بنصالوة21216اربيل

5159تصويت عاممدرسة الوند االساسية121602بنصالوة21216اربيل

6136تصويت عاممدرسة قا نيع االساسية121603بنصالوة21216اربيل

6170تصويت عاممدرسة هردي للبنات121609بنصالوة21216اربيل

5120تصويت عاماعدادية بيساران121610بنصالوة21216اربيل

1125تصويت عاممدرسة شوان االساسية121613بنصالوة21216اربيل

1109تصويت عاممدرسة اكام االساسية121614بنصالوة21216اربيل

1147تصويت عاممدرسة كولستان االساسية121615بنصالوة21216اربيل

4365تصويت خاصمدرسة شوان االساسية121650بنصالوة21216اربيل

نمدرسة محمود زامدار121680بنصالوة21216اربيل 3152تصويت نازحير

ي121701كويسنجق21217اربيل ي قادري كوئي 2180تصويت عاممدرسة حاحر

3183تصويت عاممدرسة االوىل االساسية المختلطة121702كويسنجق21217اربيل

3177تصويت عاممدرسة زانست االساسية121703كويسنجق21217اربيل

ي االسية121704كويسنجق21217اربيل 6219تصويت عاممتوسطة باوةحر

3153تصويت عاممدرسة كوسار االساسية121705كويسنجق21217اربيل

ن121706كويسنجق21217اربيل 3242تصويت عاماعدادية كوية للبنير

ي للبنات121707كويسنجق21217اربيل
2201تصويت عاماعدادية كائن

3104تصويت عاممتوسطة ارموتة المختلطة121708كويسنجق21217اربيل

2176تصويت عاممدرسة شورش االساسية121709كويسنجق21217اربيل
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1237تصويت عاممدرسة سماقوىلي كرتك االساسية121710كويسنجق21217اربيل

ن االساسية121711كويسنجق21217اربيل 1319تصويت عاممدرسة كومشير

ن121750كويسنجق21217اربيل 6419تصويت خاصاعدادية كوية للبنير

3380تصويت خاصمتوسطة جرو المختلطة121751كويسنجق21217اربيل

نمدرسة االوىل االساسية المختلطة121780كويسنجق21217اربيل 139تصويت نازحير

2171تصويت عاممدرسة قنديل االساسية121801طق طق21218اربيل

2204تصويت عاممدرسة تةق تةق هاوري االساسية121802طق طق21218اربيل

2191تصويت عاممدرسة قانع االساسية121803طق طق21218اربيل

2196تصويت عاماعدادية طق طق للبنات121804طق طق21218اربيل

1221تصويت عاممدرسة خالخاالن االساسية121805طق طق21218اربيل

2201تصويت عاممدرسة كور قرج االساسية121806طق طق21218اربيل

2253تصويت عاممدرسة سيكردكان االساسية121807طق طق21218اربيل

زين21220اربيل ن122001شاويس بير 3203تصويت عاماعدادية بيجان للبنير

زين21220اربيل 3221تصويت عاممدرسةريزاوا االساسية122002شاويس بير

زين21220اربيل 3197تصويت عاممدرسة بيمان االساسية122003شاويس بير

زين21220اربيل زين للبنات122004شاويس بير 3257تصويت عامثانوية بير

زين21220اربيل ي االساسية122005شاويس بير
3193تصويت عاممدرسة سيبائن

زين21220اربيل 1138تصويت عاممدرسة شاويس االساسية122006شاويس بير

زين21220اربيل ي االساسية122050شاويس بير
1345تصويت خاصمدرسة سيبائن

زين21220اربيل نمدرسة أزمر االساسية122080شاويس بير 3130تصويت نازحير

3228تصويت عاممدرسة حسن النجار االساسية220004كسنةزان22200اربيل

3239تصويت عاممدرسة دلوبة االساسية220005كسنةزان22200اربيل

3241تصويت عاممدرسة سابات االساسية220008كسنةزان22200اربيل

ان االساسية220009كسنةزان22200اربيل ن 6222تصويت عاممدرسة كسين

2160تصويت عاممدرسة سيبةردان220010كسنةزان22200اربيل

6212تصويت عاممدرسة رابةر220011كسنةزان22200اربيل

5198تصويت عاممدرسة اومر سينارة220012كسنةزان22200اربيل

4388تصويت خاصمدرسة حسن النجار االساسية220050كسنةزان22200اربيل

ناعدادية بيناي للبنات220080كسنةزان22200اربيل 489تصويت نازحير

ان االساسية2221301بحركة 22213اربيل 5248تصويت عاممدرسة سيبير

3240تصويت عاماالساسية (هاورا)متوسطه توبزاوه 2221302بحركة 22213اربيل

2141تصويت عامالية/مدرسة شةمامك 2221303بحركة 22213اربيل
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3221تصويت عاممتوسطة ديدوان2221304بحركة 22213اربيل

3195تصويت عاممتوسطة جديدة زاب2221305بحركة 22213اربيل

ان االساسية2221307بحركة 22213اربيل ن 3224تصويت عاممدرسة لير

3156تصويت عاممدرسة بلندي االساسية2221308بحركة 22213اربيل

5181تصويت عاماعدادية بوكان2221309بحركة 22213اربيل

2128تصويت عاممدرسة جارةنوس االساسية2221310بحركة 22213اربيل

3191تصويت عاممدرسة الس االساسية تيكالو2221311بحركة 22213اربيل

1420تصويت خاصمدرسة جارةنووس االساسية2221350بحركة 22213اربيل

ان االساسية2221351بحركة 22213اربيل 4319تصويت خاصمدرسة سيبير

3376تصويت خاصمتوسطة ديدوان2221352بحركة 22213اربيل

ي للبنات2221380بحركة 22213اربيل ناعدادية بير 3188تصويت نازحير

ن االساسية2221501قوشتبة 22215اربيل 3164تصويت عاممدرسة امير

3134تصويت عاممدرسة جواس االساسية2221503قوشتبة 22215اربيل

2129تصويت عاممدرسة دارتو االساسية2221504قوشتبة 22215اربيل

ن2221505قوشتبة 22215اربيل 360تصويت عاماعدادية رامان للبنير

3154تصويت عاممدرسة خندة االساسية للبنات2221506قوشتبة 22215اربيل

3165تصويت عاممدرسة هلبجة االساسية2221507قوشتبة 22215اربيل

3152تصويت عاممدرسة برزة االساسية للبنات2221508قوشتبة 22215اربيل

1137تصويت عاممدرسة ديرين االساسية2221509قوشتبة 22215اربيل

2156تصويت عاماعدادية تريفة للبنات2221510قوشتبة 22215اربيل

3221تصويت عاممدرسة بيستانة االساسية2221511قوشتبة 22215اربيل

وانة االساسية2221512قوشتبة 22215اربيل 1163تصويت عاممدرسة شير

1121تصويت عاممدرسة زةنيار االساسية2221515قوشتبة 22215اربيل

182تصويت عاممدرسة جاالك االساسية2221516قوشتبة 22215اربيل

نمدرسة هلبجة االساسية2221580قوشتبة 22215اربيل 194تصويت نازحير

6197تصويت عاممدرسة كورست االساسية2221701كويسنجق 22217اربيل

3169تصويت عاممتوسطة مهاباد للبنات2221702كويسنجق 22217اربيل

2202تصويت عاممدرسة مالى كةورة االساسية2221703كويسنجق 22217اربيل

1192تصويت عاممدرسة جناروك االساسية المختلطة2221704كويسنجق 22217اربيل

3212تصويت عاممدرسة دلدار االساسية2221705كويسنجق 22217اربيل

1180تصويت عاماعدادية كوية للبنات2221707كويسنجق 22217اربيل

3180تصويت عاممدرسة يه كيبى االساسية2221708كويسنجق 22217اربيل
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ن2221709كويسنجق 22217اربيل 2196تصويت عاممتوسطة رسباغ للبنير

1168تصويت عاممتوسطة جرا للبنات2221710كويسنجق 22217اربيل

3179تصويت عامروضة كوية2221711كويسنجق 22217اربيل

ين االساسية المختلطة2221712كويسنجق 22217اربيل 1179تصويت عاممدرسة شير

ي المختلطة2221713كويسنجق 22217اربيل
2219تصويت عاماعدادية ئاشبى

3406تصويت خاصاعدادية كوية للبنات2221750كويسنجق 22217اربيل

زين 22220اربيل 3274تصويت عاممدرسة تارين االساسية2222001شاويس بير

زين 22220اربيل 3261تصويت عاممدرسة بستورة االساسية2222002شاويس بير

زين 22220اربيل 1287تصويت عاممدرسة جةركه زوي االساسية2222004شاويس بير

زين 22220اربيل 3213تصويت عامثانوية مال اومر2222005شاويس بير

زين 22220اربيل ن االساسية2222007شاويس بير 1291تصويت عاممدرسة قره قاجير

زين 22220اربيل ن2222050شاويس بير 2369تصويت خاصمتوسطة بستورة للبنير

3170تصويت عاماعدادية بارزائن خالد120601ازادي31206اربيل

3169تصويت عاممدرسة بيشةوا االساسية120602ازادي31206اربيل

3132تصويت عامثانوية ازادي للبنات120603ازادي31206اربيل

2161تصويت عاممدرسة جوار تا هاوري االساسية120604ازادي31206اربيل

كمائن120605ازادي31206اربيل 1170تصويت عاممدرسة بارش اليى

2158تصويت عاممدرسة زين للبنات االساسية120606ازادي31206اربيل

1158تصويت عاممدرسة زمناكو االساسية120607ازادي31206اربيل

3169تصويت عاممدرسة كويستان120608ازادي31206اربيل

1140تصويت عاممدرسة مةمي االساسية120609ازادي31206اربيل

1154تصويت عاممدرسة برخودان االساسية120610ازادي31206اربيل

ن120612ازادي31206اربيل 3157تصويت عاممدرسة زيان االساسية للبنير

ن120650ازادي31206اربيل  خالد للبنير
1369تصويت خاصاعدادية بارزائن

3372تصويت خاصاعدادية نانةكةىلي للبنات120651ازادي31206اربيل

6169تصويت عاممدرسة نةبةز االساسية120701كوران31207اربيل

ن االساسية120702كوران31207اربيل 2162تصويت عاممدرسة سةنكير

3144تصويت عاممدرسة حمدي االساسية120703كوران31207اربيل

ي االساسية120704كوران31207اربيل 3142تصويت عاممدرسة روشنائي

3154تصويت عاممتوسطة بيخال120705كوران31207اربيل

3131تصويت عاممدرسة كوجة ر االساسيسة120706كوران31207اربيل

3165تصويت عاممدرسة شيخ سعيد االساسية120707كوران31207اربيل
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ا االساسية120708كوران31207اربيل 1136تصويت عاممدرسة نه مام خير

1143تصويت عاماعدادية جنار120709كوران31207اربيل

3146تصويت عاممدرسة هندرين االساسية120801نوروز31208اربيل

3198تصويت عاممدرسة دارين االساسية120802نوروز31208اربيل

ف كندي االساسية120803نوروز31208اربيل 6160تصويت عاممدرسة رس 

2157تصويت عاممدرسة خانه ي قوبادي االساسية120804نوروز31208اربيل

ي علمي120805نوروز31208اربيل 1161تصويت عاماعدادية هولير

3172تصويت عاممدرسة دابان االساسية120806نوروز31208اربيل

3158تصويت عاماعدادية عراق120807نوروز31208اربيل

1190تصويت عاممدرسة بيداغ االساسية للبنات120808نوروز31208اربيل

3197تصويت عاممدرسة تورق االساسية120809نوروز31208اربيل

1433تصويت خاصمدرسة تورق االساسية120850نوروز31208اربيل

اوة31211اربيل اوة االساسية121101تير 3135تصويت عاممدرسه طير

اوة31211اربيل 3160تصويت عاممدرسة مولوي االساسية121102تير

اوة31211اربيل 1123تصويت عاماعدادية ميديا للبنات121103تير

اوة31211اربيل ي121104تير 3117تصويت عامروضة اينىحر

اوة31211اربيل 2113تصويت عامكلية الفنون الجميلة121105تير

اوة31211اربيل 2114تصويت عاممدرسة نيشتيمان121106تير

اوة31211اربيل 388تصويت عاممدرسة عماد الدين االساسية121107تير

اوة31211اربيل 3124تصويت عاممدرسة خانزاد االساسية121108تير

اوة31211اربيل 2125تصويت عاممتوسطه ميديا للبنات121109تير

اوة31211اربيل 2121تصويت عام1مدرسة سنوبر االساسية 121110تير

اوة31211اربيل 392تصويت عاممدرسة اهنك االساسية121111تير

اوة31211اربيل 4361تصويت خاصمتوسطه ميديا للبنات121150تير

اوة31211اربيل نمدرسة خانزاد االساسية121180تير 1تصويت نازحير

3118تصويت عاممدرسة حدياب االساسية121201عنكاوة31212اربيل

ي121202عنكاوة31212اربيل 2131تصويت عاممدرسة حمورائر

3116تصويت عاممدرسة عينكاوه االساسية121203عنكاوة31212اربيل

3127تصويت عاممدرسة يزداندوخت االساسية121204عنكاوة31212اربيل

ن121205عنكاوة31212اربيل 3103تصويت عامثانوية عينكاوه للبنير

2122تصويت عاممدرسة عشتار121206عنكاوة31212اربيل

2155تصويت عاممدرسة روزكاراالساسية121208عنكاوة31212اربيل
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3152تصويت عاممدرسة ديار بكر االساسية121209عنكاوة31212اربيل

3421تصويت خاصمدرسة يزداندوخت االساسية121250عنكاوة31212اربيل

ناعدادية نهرين للبنات121280عنكاوة31212اربيل 387تصويت نازحير

2284تصويت عاممدرسة بحركةي هاوجرخ121301بحركة31213اربيل

ي المختلطه121302بحركة31213اربيل
1257تصويت عاممنوسطه ئاشبى

1289تصويت عاممدرسة جزنيكان االساسية121303بحركة31213اربيل

3155تصويت عاممتوسطة كزنه االساسية121304بحركة31213اربيل

3262تصويت عاممدرسه شاخوالن االساسية121305بحركة31213اربيل

1234تصويت عاممتوسطة راويز للبنات121306بحركة31213اربيل

1266تصويت عاممدرسة دارةبةن االساسية121308بحركة31213اربيل

1173تصويت عاممدرسة كردجوتيار االساسية121309بحركة31213اربيل

4247تصويت خاصمدرسة جزنيكان االساسية121350بحركة31213اربيل

1398تصويت خاصمدرسة كردجوتيار االساسية121351بحركة31213اربيل

4392تصويت خاصمدرسة بحركةي هاوجرخ121352بحركة31213اربيل

ناعدادية هرشم للبنات121380بحركة31213اربيل 2148تصويت نازحير

3133تصويت عاممدرسة شفق2220701كوران 32207اربيل

3144تصويت عاممدرسة ئارارات االساسية2220702كوران 32207اربيل

3160تصويت عاممدرسة نازناز2220703كوران 32207اربيل

3163تصويت عاممدرسة هةريم2220704كوران 32207اربيل

3150تصويت عاممدرسة ليل قاسم2220705كوران 32207اربيل

ن االساسية2220706كوران 32207اربيل 3128تصويت عاممدرسة هيلير

2156تصويت عاممدرسة شاكر فتاح2220707كوران 32207اربيل

3136تصويت عاممدرسة زيوةر االساسية2220708كوران 32207اربيل

2130تصويت عاممدرسة كيوان االساسية2220709كوران 32207اربيل

3182تصويت عاممدرسة تابان االساسية2220710كوران 32207اربيل

3164تصويت عاممدرسة بابا تاهير االساسية2220801نوروز 32208اربيل

ي االساسية2220803نوروز 32208اربيل
2157تصويت عاممدرسة راسبى

1183تصويت عاماعدادية سابات للبنات2220804نوروز 32208اربيل

3175تصويت عاممدرسة امد االساسية2220805نوروز 32208اربيل

نمدرسة كوزاك االساسية2220880نوروز 32208اربيل 226تصويت نازحير

اوة 32211اربيل 1154تصويت عام2مدرسة رسهنك االساسية 2221101تير

اوة 32211اربيل 1143تصويت عام2مدرسة سنوبر االساسية 2221102تير

Page 53 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

اوة 32211اربيل 1129تصويت عاممدرسة مولوي االساسية2221103تير

اوة 32211اربيل 3161تصويت عاممدرسة رسهنك االساسية2221104تير

اوة 32211اربيل 189تصويت عاممدرسة اوغزخان االساسية2221105تير

3174تصويت عاممتوسطة وىلي ديوانة3320701كوران 33207اربيل

3141تصويت عاممدرسة شانةدةر3320702كوران 33207اربيل

3144تصويت عاممدرسة هةلكةوت3320704كوران 33207اربيل

2139تصويت عاممدرسة وةنةوشة االساسية3320705كوران 33207اربيل

ن3320706كوران 33207اربيل ي للبنير
2137تصويت عاممتوسطة خوىس 

2126تصويت عاممدرسة خةندة االساسية3320707كوران 33207اربيل

3136تصويت عاممدرسة شةم االساسية3320708كوران 33207اربيل

3148تصويت عاممدرسة شهيد خدر سوارة4420701كوران 34207اربيل

6141تصويت عاممدرسة هيدي االساسية4420702كوران 34207اربيل

2135تصويت عاممدرسة بهاري نوي االساسية4420703كوران 34207اربيل

2131تصويت عاممدرسة ئاويئنيةاالساسية4420704كوران 34207اربيل

3149تصويت عاممدرسة شادي االساسية4420705كوران 34207اربيل

5168تصويت عاممدرسة ئاويزة االساسية4420706كوران 34207اربيل

نمدرسة رونيا االساسية4420780كوران 34207اربيل 29تصويت نازحير

5239تصويت عامشباط االساسية1مدرسة 120002حساروك41200اربيل

ي االساسية120011حساروك41200اربيل
1203تصويت عاممدرسة هاناسبى

1229تصويت عاممدرسة زيالن االساسية120021حساروك41200اربيل

1259تصويت عاممدرسة حساروك االساسية120022حساروك41200اربيل

نمدرسة دلزار االساسية120080حساروك41200اربيل 190تصويت نازحير

ن120102شورش41201اربيل 6194تصويت عاممدرسة هه لكورد للبنير

6204تصويت عاماعدادية مأمون دباغ اللبنات120103شورش41201اربيل

3170تصويت عام ايلول االساسية11مدرسة 120104شورش41201اربيل

1172تصويت عاممدرسة كرمانشان االساسية120105شورش41201اربيل

3158تصويت عاممدرسة كرد منديل االساسية120106شورش41201اربيل

6177تصويت عاممدرسة فرات االساسية120107شورش41201اربيل

3187تصويت عاممدرسة زيار االساسية120108شورش41201اربيل

1155تصويت عاممدرسة جواهر االساسية120109شورش41201اربيل

5112تصويت عام(1)ثانوية اناليند للبنات 120110شورش41201اربيل

2131تصويت عام(2)ثانوية اناليند للبنات 120111شورش41201اربيل
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2134تصويت عاممدرسة تريسكة االساسية120112شورش41201اربيل

2182تصويت عاممدرسة دةوةن االساسية120113شورش41201اربيل

3165تصويت عاممدرسة زيكاف االساسية120114شورش41201اربيل

4394تصويت خاصمدرسة هةلو االساسية120150شورش41201اربيل

ن ايلول االساسية11مدرسة 120180شورش41201اربيل 158تصويت نازحير

ي و رابرين41202اربيل
3183تصويت عاممدرسة رسسنك االساسية120201برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
2170تصويت عاممدرسة ئه رخه وان االساسية120202برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
3161تصويت عاممدرسة هنكاو االساسية120203برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
3152تصويت عاماعدادية كوشن للبنات120204برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
1138تصويت عاممدرسة هلويست االساسية120205برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
1127تصويت عاممدرسة مهابات االساسية120206برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
1125تصويت عاماعدادية شورش للبنات120207برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
3137تصويت عاممتوسطة شكاك120208برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
1150تصويت عاممدرسة بنار االساسية120209برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
ن120210برايةئى 2144تصويت عاممتوسطة رابرين للبنير

ي و رابرين41202اربيل
1178تصويت عاممدرسة هةلمت االساسية120211برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
3159تصويت عاممدرسة روزاك االساسية120212برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
ن االساسية120213برايةئى 150تصويت عاممدرسة سفير

ي و رابرين41202اربيل
1100تصويت عامروضة زوان120214برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
2304تصويت خاصمدرسة هكاري االساسية120250برايةئى

ي و رابرين41202اربيل
3388تصويت خاصاعدادية شورش للبنات120251برايةئى

5201تصويت عاممدرسة هتاو االساسية120301باداوة41203اربيل

و االساسية120302باداوة41203اربيل 2184تصويت عاممدرسة بيرس 

2143تصويت عاممدرسة دياكو ابالساسية120303باداوة41203اربيل

1199تصويت عاممدرسة هفاالن االساسية120304باداوة41203اربيل

3164تصويت عاممدرسة ناىل االساسية120305باداوة41203اربيل

3178تصويت عاماعدادية ئاال للبنات120306باداوة41203اربيل

ي االساسية120307باداوة41203اربيل 2185تصويت عاممدرسة تبائي

2183تصويت عاممدرسة كوالن االساسية120308باداوة41203اربيل

3185تصويت عاممدرسة شاهنك االساسية120309باداوة41203اربيل

1147تصويت عاممدرسة درسيم االساسية120310باداوة41203اربيل

1139تصويت عاممدرسة هه وري االساسية120311باداوة41203اربيل
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1113تصويت عاماعدادية سازان االساسية120312باداوة41203اربيل

1306تصويت عاممدرسة ساوين االساسية120313باداوة41203اربيل

3192تصويت عاممدرسة دلدار االساسية120314باداوة41203اربيل

ناعدادية سازان االساسية120380باداوة41203اربيل 128تصويت نازحير

3163تصويت عاماعدادية رووناكي لبنات120401روناكي41204اربيل

3189تصويت عاممدرسة بتوين النموذجية االساسية120404روناكي41204اربيل

3155تصويت عاممدرسة شنكال النموذجية االساسية120405روناكي41204اربيل

3141تصويت عام ئاذار االساسية11مدرسة 120406روناكي41204اربيل

3152تصويت عاماعدادية زوزان للبنات120407روناكي41204اربيل

6172تصويت عاممدرسة سيفان االساسية120501زانكو41205اربيل

ن االساسية120502زانكو41205اربيل 3170تصويت عاممدرسة كه شبير

3170تصويت عاممدرسة كيوى موكريائن120503زانكو41205اربيل

ن120504زانكو41205اربيل  للبنير
6171تصويت عاماعدادية احمدي خائن

3140تصويت عاماعدادية كزنك للبنات120505زانكو41205اربيل

3180تصويت عاممدرسة زانكو االساسية120506زانكو41205اربيل

3154تصويت عاممدرسة دىل كوردستان120507زانكو41205اربيل

3191تصويت عاممدرسة بروسك االساسية120508زانكو41205اربيل

3178تصويت عاممدرسة كاردوحن االساسية120509زانكو41205اربيل

3174تصويت عاممدرسة زنار االساسية120510زانكو41205اربيل

ن120550زانكو41205اربيل ي للبنير
3363تصويت خاصاعدادية احمدي خائن

ناعدادية محمد ماجيدي كجان120580زانكو41205اربيل 268تصويت نازحير

2133تصويت عام1مدرسة اربيل االوىل120901سيداوة41209اربيل

2111تصويت عام2مدرسة اربيل االوىل120902سيداوة41209اربيل

ن120903سيداوة41209اربيل 2154تصويت عام1اعدادية رزكاري للبنير

ن 120904سيداوة41209اربيل 2141تصويت عام2اعدادية رزكاري للبنير

3134تصويت عاممدرسة ئامانج االساسية120905سيداوة41209اربيل

2114تصويت عاممدرسة ابن خولكان120906سيداوة41209اربيل

3123تصويت عام1ثانوية هولير للبنات120907سيداوة41209اربيل

ن120909سيداوة41209اربيل 3143تصويت عاماعدادية ازادي للبنير

 جوىلي120910سيداوة41209اربيل
3143تصويت عاممدرسة شيىحن

ي 4121030اربيل 1128تصويت عاممدرسة سلجوق االساسية121001ميى

ي 4121030اربيل 2152تصويت عاممدرسة بابان121002ميى
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ي 4121030اربيل ي121003ميى
3115تصويت عاممدرسة هردي مسائ 

ي 4121030اربيل 1107تصويت عاممدرسة ئه خيى121004ميى

ي 4121030اربيل 2131تصويت عاممدرسة ايوبية121005ميى

ي 4121030اربيل 2117تصويت عاممدرسة شهيدان121006ميى

ي 4121030اربيل 3145تصويت عاممتوسطة جمهورية121007ميى

ي 4121030اربيل 3132تصويت عاممتوسطة سيفر االساسية121008ميى

ي 4121030اربيل 1141تصويت عاماعدادية جيمن للبنات121009ميى

ي 4121030اربيل ن121010ميى 3145تصويت عاممتوسطة جكةرخوين للبنير

ي 4121030اربيل ن121011ميى 2110تصويت عاماعدادية كوردستان للبنير

5171تصويت عاممدرسة شيخ محمود الحفيد2220101شورش 42201اربيل

ن االساسية2220102شورش 42201اربيل 5171تصويت عاممدرسة خانقير

6155تصويت عاممدرسة حساروست االساسية2220103شورش 42201اربيل

3157تصويت عامثانوية هاللة للبنات2220104شورش 42201اربيل

1162تصويت عاممدرسة هاوار االساسية2220105شورش 42201اربيل

ن2220106شورش 42201اربيل ي للبنير
ن
2134تصويت عاممدرسة ابن مستوف

6153تصويت عام2مدرسة بيشكة وتن االساسية 2220107شورش 42201اربيل

1164تصويت عاممدرسة هفال االساسية2220108شورش 42201اربيل

ن2220109شورش 42201اربيل ي للبنير 2150تصويت عاممتوسطة برائي

3191تصويت عامثانوية شايستة للبنات2220110شورش 42201اربيل

188تصويت عاممدرسة بيشكة وتن االساسية2220111شورش 42201اربيل

ي2220113شورش 42201اربيل
1154تصويت عامناز سبى

1255تصويت عاممدرسة سامان االساسية2220114شورش 42201اربيل

1186تصويت عاممدرسة كرنفال االساسية2220116شورش 42201اربيل

5429تصويت خاصمدرسة كرنفال االساسية2220150شورش 42201اربيل

4395تصويت خاصمدرسة سامان االساسية2220151شورش 42201اربيل

3396تصويت خاصمدرسة روخسار االساسية2220152شورش 42201اربيل

ن االساسية2220153شورش 42201اربيل 2286تصويت خاصمدرسة داهير

ن االساسية2220180شورش 42201اربيل نمدرسة خانقير 136تصويت نازحير

ي و رابرين 42202اربيل
ي2220201برايةئى

3145تصويت عاماعدادية كوردايةئى

ي و رابرين 42202اربيل
3162تصويت عاممدرسة زهاوي االساسية2220202برايةئى

ي و رابرين 42202اربيل
ي محمد االساسية2220203برايةئى

3161تصويت عاممدرسة قاضن

ي و رابرين 42202اربيل
2141تصويت عاممدرسة كودواالساسية2220205برايةئى
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ي و رابرين 42202اربيل
1137تصويت عاممدرسة ديالن االساسية2220206برايةئى

ي و رابرين 42202اربيل
1136تصويت عاماعدادية داناز االساسية2220207برايةئى

ي و رابرين 42202اربيل
1147تصويت عاممدرسة شيالن االساسية2220208برايةئى

ي و رابرين 42202اربيل
1111تصويت عاماعدادية صناعة اربيل2220210برايةئى

6197تصويت عام1مدرسة هيوا االساسية2220301باداوة 42203اربيل

5187تصويت عام2مدرسة هيوا االساسية2220302باداوة 42203اربيل

5188تصويت عاممدرسة بيكه س االساسية2220303باداوة 42203اربيل

3156تصويت عاممدرسة جودي االساسية2220305باداوة 42203اربيل

3151تصويت عاممدرسة خابور االساسية2220308باداوة 42203اربيل

3186تصويت عام1مدرسة رسجنار االساسية 2220309باداوة 42203اربيل

2159تصويت عام2مدرسة رسجنار االساسية 2220310باداوة 42203اربيل

2148تصويت عام االساسية1مدرسة مال فندي 2220311باداوة 42203اربيل

5196تصويت عام االساسية2مدرسة مال فتدي 2220312باداوة 42203اربيل

3132تصويت عام االساسية3مدرسة مال فندي 2220313باداوة 42203اربيل

ن1اعدادية كه ل2220350باداوة 42203اربيل 4326تصويت خاص للبنير

5184تصويت عاممدرسة فيدراىل االساسية2220401روناكي 42204اربيل

3163تصويت عاممتوسطة بهار للبنات2220403روناكي 42204اربيل

3180تصويت عاممدرسة قدم خير االساسية2220404روناكي 42204اربيل

3148تصويت عاماعدادية اراس للبنات2220405روناكي 42204اربيل

1113تصويت عاممدرسة شكوفة االساسية2220406روناكي 42204اربيل

ان االساسية2220901سيداوة 42209اربيل 1155تصويت عام1مدرسة كامير

ان االساسية2220902سيداوة 42209اربيل 1145تصويت عام2مدرسة كامير

1150تصويت عام(1)مدرسة هةزار2220903سيداوة 42209اربيل

2157تصويت عام2مدرسة هزار2220904سيداوة 42209اربيل

2150تصويت عام1مدرسة رسن2220905سيداوة 42209اربيل

2152تصويت عام2مدرسة رسن 2220906سيداوة 42209اربيل

ن 2220907سيداوة 42209اربيل 1164تصويت عام1متوسطة زاكروس للبنير

ن2220908سيداوة 42209اربيل 1159تصويت عام2متوسطة زاكروس للبنير

1172تصويت عاممدرسة ماموكي االساسية2220909سيداوة 42209اربيل

ي و رابرين 43202اربيل
1173تصويت عاممدرسة هه كاري االساسية3320201برايةئى

ي و رابرين 43202اربيل
1162تصويت عاممدرسة ئاكار االساسية3320202برايةئى

ي و رابرين 43202اربيل
3185تصويت عاممدرسة زيلون االساسية3320203برايةئى
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ي و رابرين 43202اربيل
ا االساسية3320204برايةئى ن 3188تصويت عاممدرسة هير

ي و رابرين 43202اربيل
2177تصويت عاماعدادية نوزين االسية3320205برايةئى

ي و رابرين 43202اربيل
1239تصويت عاممدرسة بيتواته االسية3320206برايةئى

ي و رابرين 43202اربيل
2178تصويت خاصمدرسة بيتواته االسية3320250برايةئى

6165تصويت عاماعدادية خجه باوة للبنات3320301باداوة 43203اربيل

3162تصويت عاممدرسة رسكش االساسية3320302باداوة 43203اربيل

3157تصويت عاممدرسة شيخ رضا االساسية3320303باداوة 43203اربيل

د االساسية3320304باداوة 43203اربيل مير 5195تصويت عاممدرسة بير

2151تصويت عاممدرسة باداوة االساسية3320305باداوة 43203اربيل

3184تصويت عاممدرسة روز االساسية3320306باداوة 43203اربيل

5142تصويت عاممدرسة هاوكاري االساسية3320307باداوة 43203اربيل

3127تصويت عاممدرسة سةربةرزي االساسية1126101- مركز المدينة 11261السليمانية

ن1126102- مركز المدينة 11261السليمانية ةو للبنير 2117تصويت عاممتوسطة بيرس 

6151تصويت عاممتوسطة مهاباد للبنات1126103- مركز المدينة 11261السليمانية

6148تصويت عاممدرسة زانا االساسية1126104- مركز المدينة 11261السليمانية

5146تصويت عاممتوسطة سوران المختلطة1126105- مركز المدينة 11261السليمانية

5133تصويت عاممدرسة بشكو االساسية1126106- مركز المدينة 11261السليمانية

3117تصويت عاممدرسة خاتوليشي االساسية1126107- مركز المدينة 11261السليمانية

ي االساسية1126108- مركز المدينة 11261السليمانية
1149تصويت عاممدرسة كامران موكري االبتدائ 

ن2126201- مركز المدينة 11262السليمانية 3119تصويت عاممتوسطة روزهةالت للبنير

2123تصويت عاماعدادية تجارة كةريمي عةلةكة2126202- مركز المدينة 11262السليمانية

398تصويت عاممدرسة ملكندي االساسية2126203- مركز المدينة 11262السليمانية

ن2126204- مركز المدينة 11262السليمانية 3113تصويت عاممتوسطة كويزة للبنير

3111تصويت عاممدرسة ئاري االساسية2126205- مركز المدينة 11262السليمانية

3117تصويت عاممدرسة محوي االساسية2126206- مركز المدينة 11262السليمانية

1112تصويت عاممدرسة سةيوان االساسية2126207- مركز المدينة 11262السليمانية

3121تصويت عاممدرسة ابراهيم احمد االساسية2126208- مركز المدينة 11262السليمانية

ن2126209- مركز المدينة 11262السليمانية 3118تصويت عاممتوسطة كويزة للبنير

ن2126210- مركز المدينة 11262السليمانية 2117تصويت عاممتوسطة روزهةالت للبنير

ي اسكان3126301- مركزالمدينة 11263السليمانية
2133تصويت عاممتوسطة كائن

 زكي االساسية3126302- مركزالمدينة 11263السليمانية
ن 2134تصويت عاممدرسة امير

ي االساسية3126303- مركزالمدينة 11263السليمانية
3154تصويت عاممدرسة كائن
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ن3126304- مركزالمدينة 11263السليمانية 2130تصويت عاماتحاد المعلمير

 زكي االساسية3126305- مركزالمدينة 11263السليمانية
ن 1160تصويت عاممدرسة امير

ن3126306- مركزالمدينة 11263السليمانية 3123تصويت عاممتوسطة كازاو للبنير

ي االساسية3126307- مركزالمدينة 11263السليمانية
3113تصويت عاممدرسة هةزار موكريائن

3133تصويت عاممتوسطة دباشان للبنات3126308- مركزالمدينة 11263السليمانية

3132تصويت عاممدرسة هةوري االساسية3126309- مركزالمدينة 11263السليمانية

ن4126401- مركزالمدينة 11264السليمانية ي للبنير
5131تصويت عاممتوسطة برايةئى

2106تصويت عاممدرسة مولوي االساسية4126402- مركزالمدينة 11264السليمانية

ن4126403- مركزالمدينة 11264السليمانية 2111تصويت عاممتوسطة شورش للبنير

ن4126404- مركزالمدينة 11264السليمانية د للبنير ةمير 3139تصويت عاماعدادية بير

اف تربوي4126405- مركزالمدينة 11264السليمانية 191تصويت عامارس 

ين للبنات4126406- مركزالمدينة 11264السليمانية 2127تصويت عاماعدادية شير

1131تصويت عاممتوسطة فريشتة للبنات4126407- مركزالمدينة 11264السليمانية

1147تصويت عاممدرسة اسوى شهيدان االساسية4126408- مركزالمدينة 11264السليمانية

5162تصويت عاممتوسطة رةوشةن بدرخان للبنات4126409- مركزالمدينة 11264السليمانية

2129تصويت عاممدرسة هةرةوةز االساسية4126410- مركزالمدينة 11264السليمانية

ي األساسية4126450- مركزالمدينة 11264السليمانية
4400تصويت خاصمدرسة موفبى

3115تصويت عاممدرسة سليمانية االساسية5126502- مركزالمدينة 11265السليمانية

3119تصويت عاممدرسة هيمن االساسية5126504- مركزالمدينة 11265السليمانية

ي للبنات5126506- مركزالمدينة 11265السليمانية
3117تصويت عامثانوية يةكيبى

ن5126507- مركزالمدينة 11265السليمانية 3106تصويت عاماعدادية روشنبير للبنير

ن للبنات5126508- مركزالمدينة 11265السليمانية 3135تصويت عاماعدادية سفير

3124تصويت عاممدرسة قدم خير االساسية5126509- مركزالمدينة 11265السليمانية

ن للبنات5126510- مركزالمدينة 11265السليمانية 2101تصويت عامثانوية رةنكير

ن لالساسية5126550- مركزالمدينة 11265السليمانية 1380تصويت خاصمدرسة سفير

ن129001شهربازار11290السليمانية 2181تصويت عاممتوسطة جوارتا للبنير

3189تصويت عاماعدادية كناروي المختلطة129002شهربازار11290السليمانية

ن129050شهربازار11290السليمانية 4391تصويت خاصمتوسطة جوارتا للبنير

2319تصويت خاصمدرسة سةرسير االساسية129051شهربازار11290السليمانية

6161تصويت عاممدرسة ماوةت االساسية129701(مستحدث  )شهربازار 11297السليمانية

ي2226101 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية 6136تصويت عاماعدادية شهيد جمال طاهر النموذحر

5115تصويت عاممتوسطة هةوار للبنات2226102 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية
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2133تصويت عاممدرسة هندرين االساسية2226103 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

3110تصويت عاممدرسة دلير االساسية2226104 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

1114تصويت عاممدرسة هندرين االساسية2226105 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

ن2226106 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية 3121تصويت عاماعدادية اكريداغ للبنير

5146تصويت عاممدرسة بيشكةوتن االساسية2226107 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

3129تصويت عاممدرسة هةوارة بةرزة االساسية2226108 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

3101تصويت عاممدرسة كمال كوردي االساسية2226109 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

1111تصويت عاممتوسطة علي كمال2226110 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية

نمدرسة دلدار االساسية2226180 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية 362تصويت نازحير

نمدرسة هةوارة بةرزه االساسية2226181 - 1- مركز المدينة 12261السليمانية 3144تصويت نازحير

ن2226201 -2- مركز المدينة 12262السليمانية 5127تصويت عاماعدادية ازمر للبنير

3126تصويت عاممدرسة نةوجةوانان ئازادي االساسية2226202 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

ن2226203 -2- مركز المدينة 12262السليمانية 6143تصويت عاممتوسطة ئازادي للبنير

3140تصويت عاماعدادية خةرمانان للبنات2226204 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

6141تصويت عاممدرسة مامةيارة االساسية2226205 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

3124تصويت عاممدرسة خوشناو االساسية2226207 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

1153تصويت عاممدرسة باسان االساسية2226208 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

3108تصويت عاممدرسة سابالخ االساسية2226209 -2- مركز المدينة 12262السليمانية

ي قركة االساسية2226210 -2- مركز المدينة 12262السليمانية
5140تصويت عاممدرسة شةهيدائن

1142تصويت عاممدرسة موالنا خالد االساسية2226301 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية

2138تصويت عاممدرسة موالنا خالد االساسية2226302 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية

2113تصويت عاممتوسطة توي مةليك للبنات2226303 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية

ن2226304 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية 3134تصويت عاممتوسطة كاوة للبنير

3126تصويت عاممدرسة دابان االساسية2226305 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية

ن2226306 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية 3115تصويت عاماعدادية صالح قفتان للبنير

ن2226307 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية 2114تصويت عاممتوسطة كاوة للبنير

2112تصويت عامروضة اطفال السليمانية2226308 - 3- مركزالمدينة 12263السليمانية

5133تصويت عاماعدادية تجارة المسائية2226401 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

5111تصويت عاممدرسة هونةر االساسية2226402 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3127تصويت عاممدرسة ازمر االساسية2226403 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3136تصويت عاممدرسة ريبةر االساسية2226404 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3118تصويت عامثانوية برادوست للبنات2226405 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية
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ن2226406 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية 3134تصويت عاممتوسطة هلوان للبنير

3106تصويت عاممعهد كومبيوتر2226407 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3130تصويت عاممدرسة بلند االساسية2226408 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3141تصويت عاممدرسة كةشة االساسية2226409 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3136تصويت عاممدرسة بهية معروف االساسية2226410 - 4- مركزالمدينة 12264السليمانية

3159تصويت عاممدرسة سارداو االساسية2226501 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

1176تصويت عاممدرسة شارو االساسية2226502 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

3134تصويت عاممدرسة بيكةس االساسية2226504 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

3179تصويت عاماعدادية رازاوة للبنات2226505 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

ي االساسية2226506 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية 3199تصويت عاممدرسة شهيد غفور زازلةئي

4347تصويت خاصمدرسة شارو االساسية2226550 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

ي االساسية2226551 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية 4308تصويت خاصمدرسة شهيد غفور زازلةئي

4357تصويت خاصمدرسة بةمو االساسية2226552 - 5- مركزالمدينة 12265السليمانية

3152تصويت عاممدرسة كاريزة االساسية2229701 - (مستحدث  )شهربازار 12297السليمانية

1233تصويت عاممدرسة كابيلون االساسية3329701 - (مستحدث  )شهربازار 13297السليمانية

295تصويت عامالمديرية العامة للزراعة6126601- مركزالمدينة 21266السليمانية

3121تصويت عاماعدادية تجارة سليمانية للبنات6126602- مركزالمدينة 21266السليمانية

ن6126603- مركزالمدينة 21266السليمانية 393تصويت عاممتوسطة وطن للبنير

ن6126604- مركزالمدينة 21266السليمانية 291تصويت عامثانوية زاكروس للبنير

ن للبنات6126605- مركزالمدينة 21266السليمانية 1101تصويت عاممتوسطة رنكير

ن6126606- مركزالمدينة 21266السليمانية 3104تصويت عاماعدادية صناعة سليمانية للبنير

3122تصويت عاممدرسة نوروز االساسية6126607- مركزالمدينة 21266السليمانية

2133تصويت عام1/متوسطةتافان للبنات7126701- مركزالمدينة 21267السليمانية

3117تصويت عام2/متوسطة تافان للبنات7126702- مركزالمدينة 21267السليمانية

6138تصويت عاماعدادية سليمانية للبنات7126703- مركزالمدينة 21267السليمانية

3105تصويت عاممتوسطة بيام للبنات7126704- مركزالمدينة 21267السليمانية

2116تصويت عاممتوسطة كوردستان للبنات7126705- مركزالمدينة 21267السليمانية

2116تصويت عاممدرسة خالدية االساسية7126706- مركزالمدينة 21267السليمانية

2105تصويت عاماعدادية سليمانية للبنات7126707- مركزالمدينة 21267السليمانية

2102تصويت عاممتوسطة رسسنك للبنات7126708- مركزالمدينة 21267السليمانية

393تصويت عاممدرسة كالويز االساسية7126709- مركزالمدينة 21267السليمانية

1136تصويت عاممدرسة بختيار زيوةر االساسية7126710- مركزالمدينة 21267السليمانية
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3128تصويت عاماعدادية خانزاد للبنات8126802- مركزالمدينة 21268السليمانية

2127تصويت عاممدرسة قانع االساسية8126803- مركزالمدينة 21268السليمانية

298تصويت عاممدرسة ايوبية االساسية8126804- مركزالمدينة 21268السليمانية

وان االساسية8126805- مركزالمدينة 21268السليمانية 2133تصويت عاممدرسة سير

ي االساسية8126806- مركزالمدينة 21268السليمانية
1116تصويت عاممدرسة سةربةسبى

2127تصويت عاممدرسة كرمانج االساسية8126807- مركزالمدينة 21268السليمانية

1109تصويت عاممدرسة بةهار االساسية8126808- مركزالمدينة 21268السليمانية

3130تصويت عاممدرسة خانزاد االساسية8126809- مركزالمدينة 21268السليمانية

2100تصويت عاماعدادية رابوون8126810- مركزالمدينة 21268السليمانية

3124تصويت عاممدرسة كرمانج االساسية8126811- مركزالمدينة 21268السليمانية

وان االساسية8126812- مركزالمدينة 21268السليمانية 1101تصويت عاممدرسة سير

3111تصويت عاممدرسة جوارباخ االساسية8126813- مركزالمدينة 21268السليمانية

3138تصويت عاممدرسة سارا االساسية8126814- مركزالمدينة 21268السليمانية

1156تصويت عاممدرسة كةندةسوورة االساسية8126815- مركزالمدينة 21268السليمانية

3113تصويت عاممدرسة احمد هردي االساسية9126901- مركزالمدينة 21269السليمانية

3112تصويت عاماعدادية بختياري للبنات9126902- مركزالمدينة 21269السليمانية

394تصويت عاممدرسة نجم الدين مال االساسية9126903- مركزالمدينة 21269السليمانية

ن9126904- مركزالمدينة 21269السليمانية ي للبنير
3131تصويت عامثانوية احمدي خائن

3108تصويت عاممدرسة كوران االساسية9126905- مركزالمدينة 21269السليمانية

2114تصويت عاممدرسة الوةن االساسية9126906- مركزالمدينة 21269السليمانية

3135تصويت عاممتوسطة رازان للبنات9126907- مركزالمدينة 21269السليمانية

3136تصويت عامثانوية رزكاري للبنات9126908- مركزالمدينة 21269السليمانية

ن9126909- مركزالمدينة 21269السليمانية 2130تصويت عاممتوسطة زيوةر للبنير

6134تصويت عاممدرسة قازي محمد االساسية10127001- مركزالمدينة 21270السليمانية

6132تصويت عاممدرسة بوتان االساسية10127002- مركزالمدينة 21270السليمانية

ن10127003- مركزالمدينة 21270السليمانية 6139تصويت عاماعدادية رسجنار للبنير

3121تصويت عاممدرسة زاموا االساسية10127004- مركزالمدينة 21270السليمانية

2148تصويت عامحزيران االساسية (9)مدرسة 10127005- مركزالمدينة 21270السليمانية

6111تصويت عاممدرسة سةركةوتن االساسية10127007- مركزالمدينة 21270السليمانية

1123تصويت عاممدرسة رسجنار االساسية10127008- مركزالمدينة 21270السليمانية

ي كوردة االساسية10127009- مركزالمدينة 21270السليمانية
5141تصويت عاممدرسة كائن

5145تصويت عاممتوسطة مةشخةالن للبنات10127010- مركزالمدينة 21270السليمانية
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ي سبيكةي رسجنار االساسية10127012- مركزالمدينة 21270السليمانية
3155تصويت عاممدرسة كائن

3244تصويت عاممدرسة هةواري شار االساسية10127013- مركزالمدينة 21270السليمانية

173تصويت عاماعدادية زير المختلطة10127014- مركزالمدينة 21270السليمانية

4379تصويت خاصمدرسة سةركةوتن االساسية10127050- مركزالمدينة 21270السليمانية

194تصويت عاممدرسة ناوكردان االساسية127101قرداغ21271السليمانية

ن127103قرداغ21271السليمانية 3160تصويت عاماعدادية عربت للبنير

3166تصويت عاممدرسة شيخ مارف نودي االساسية127104قرداغ21271السليمانية

5172تصويت عاممتوسطة شةرةف خان127106قرداغ21271السليمانية

1279تصويت عاممدرسة شةبةنك االساسية127107قرداغ21271السليمانية

ي االساسية127180قرداغ21271السليمانية
نمدرسة اشبى 4267تصويت نازحير

نمدرسة شنكار االساسية127181قرداغ21271السليمانية 4251تصويت نازحير

ي االساسية127801بازيان21278السليمانية 3181تصويت عاممدرسة ئةلالئي

3123تصويت عاممدرسة راستكو االساسية127802بازيان21278السليمانية

ي االساسية127803بازيان21278السليمانية
3108تصويت عاممدرسة راسبى

3116تصويت عاممدرسة داستان االساسية127804بازيان21278السليمانية

3162تصويت عاماعدادية زوزك المختلطة127805بازيان21278السليمانية

4310تصويت خاصثانوية زوزك المختلطة127850بازيان21278السليمانية

4372تصويت خاصمدرسة اللبر األساسية127851بازيان21278السليمانية

1101تصويت عاممدرسة رابةرين االساسية11129101- مركزالمدينة 21291السليمانية

199تصويت عاممدرسة زيرينوك االساسية11129102- مركزالمدينة 21291السليمانية

3101تصويت عاممدرسة زهاوي االساسية11129103- مركزالمدينة 21291السليمانية

1136تصويت عاممدرسة كوردستان االساسية11129104- مركزالمدينة 21291السليمانية

4370تصويت خاصمدرسة زهاوي األساسية11129150- مركزالمدينة 21291السليمانية

3173تصويت عاممدرسة قرداغ االساسية129301(مستحدث)قرداغ 21293السليمانية

3176تصويت عامروضة قرداغ129302(مستحدث)قرداغ 21293السليمانية

1108تصويت عاممدرسة سيوسينان االساسية129303(مستحدث)قرداغ 21293السليمانية

384تصويت عاممدرسة سوركيو االساسية2226601 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

3127تصويت عاماعدادية زين للبنات2226602 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

2105تصويت عاممتوسطة بيخود للبنات2226603 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

283تصويت عاممدرسة شيخ محمود االساسية2226604 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

298تصويت عاماعدادية تجارة السليمانية2226605 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

3117تصويت عاماعدادية صناعة العلمي2226606 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية
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2111تصويت عاممدرسة كويزة االساسية2226607 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية

ن2226608 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية 2102تصويت عاماعدادية صالح الدين للبنير

ي2226609 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية 1125تصويت عاممدرسة جواهري كوردولوحر

ي االساسية2226610 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية 2109تصويت عام(1)مدرسة جواهير

ي اسكان االساسية2226611 - 6- مركزالمدينة 22266السليمانية
280تصويت عاممدرسة كائن

3116تصويت عاممدرسة مشخالن االساسية2226701 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

3117تصويت عاممدرسةقة نديل االساسية2226702 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

ان االساسية2226703 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية 5127تصويت عاممدرسة دلير

3122تصويت عام ئازار االساسية11مدرسة2226704 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

3121تصويت عاممتوسطة ريزة للبنات2226705 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

ن بوال االساسية2226706 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية 299تصويت عاممدرسة شهيد حمة امير

5148تصويت عاممدرسة اراس االساسية2226707 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

2126تصويت عامروضة ناز لالطفال2226708 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

ن2226709 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية 3107تصويت عاممتوسطة ئارارات للبنير

1156تصويت عاممدرسة شاكار االساسية2226711 - 7- مركزالمدينة 22267السليمانية

3123تصويت عاممدرسة شهيد ئارام االساسية2226801 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانية

ن2226802 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانية 5133تصويت عاماعدادية بوكان للبنير

2111تصويت عاممدرسة شيخ عباس االساسية2226803 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانية

1121تصويت عاممدرسة شهيد عبدالرزاق االساسية2226805 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانية

3154تصويت عاممدرسة سوران االساسية2226806 - 8- مركزالمدينة 22268السليمانية

595تصويت عاماعدادية سوالف للبنات2226901 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانية

1111تصويت عاممعهد الفنون الجميلة2226902 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانية

1141تصويت عاممدرسة ديالن االساسية2226904 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانية

2127تصويت عاممدرسة سيفر االساسية2226905 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانية

1111تصويت عاممدرسة بليسة االساسية2226906 - 9- مركزالمدينة 22269السليمانية

3161تصويت عاممدرسة روناكي االساسية2227001- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

3154تصويت عاممدرسة شنيار االساسية2227002- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

1151تصويت عاممدرسة ئاميدي2227003- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

1171تصويت عاممدرسة بةردةقارةمان االساسية2227004- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

6170تصويت عاممدرسة ديرين االساسية2227005- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

1182تصويت عاممدرسة خاكة ليو االساسية2227006- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

1163تصويت عاممدرسة خالةجوتيار االساسية2227007- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية
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4350تصويت خاصمدرسة بةردةقارةمان االساسية2227050- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

4378تصويت خاصمدرسة روناكي االساسية2227051- 10- مركزالمدينة 22270السليمانية

1203تصويت عاممدرسة جكرخوين االساسية2227801- بازيان 22278السليمانية

د االساسية2227802- بازيان 22278السليمانية ةمير 3172تصويت عاممدرسة بير

3145تصويت عاممدرسة هلكورد االساسية2227803- بازيان 22278السليمانية

1215تصويت عاممدرسة بةردةقارةمان االساسية2227804- بازيان 22278السليمانية

4420تصويت خاصمدرسة رازي االساسية2227850- بازيان 22278السليمانية

3103تصويت عامسليمانية-المديريةالعامةللزراعة3326601 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية

ةمةكرون للبنات3326602 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية 2115تصويت عام1/ثانوية بير

بوي3326603 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية اف اليى 5128تصويت عاموحدة تدريب/ ارس 

ةمةكرون للبنات3326604 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية 3123تصويت عام2/ثانوية بير

3112تصويت عاممدرسة زانياري االساسية3326605 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية

2120تصويت عاممركز االعمال اليدوية3326606 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية

1115تصويت عاممديرية بيطرة السليمانية3326608 - 6- مركزالمدينة 23266السليمانية

5165تصويت عاماعدادية تاسلوجة المختلطة3327001 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

ن3327002 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية 1135تصويت عاماعدادية كوالن للبنير

3143تصويت عاممدرسة زةىلي االساسية3327003 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

1162تصويت عاممدرسة نيشتمان االساسية3327004 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

1158تصويت عاممدرسة بادينان االساسية3327005 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

1188تصويت عاممدرسة بدرخان االساسية3327007 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

6191تصويت خاصاعدادية تاسلوجة المختلطة3327050 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

ي نوي االساسية3327051 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية
4339تصويت خاصمدرسة كوردستائن

19تصويت خاصمديرية االصالحية للكبار3327052 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

122تصويت خاصسجن اصالح النساء واالطفال3327053 - 10- مركزالمدينة 23270السليمانية

3165تصويت عاممدرسة قةرةكول االساسية127201وارماوا31272السليمانية

ن127202وارماوا31272السليمانية 2127تصويت عاماعدادية تانجرو للبنير

1131تصويت عاممدرسة ناوشاخان االساسية127203وارماوا31272السليمانية

5217تصويت عاممدرسة شهرزور االساسية127301حلبجة الجديدة31273السليمانية

3170تصويت عاماعداية زلم للبنات127302حلبجة الجديدة31273السليمانية

5184تصويت عاممدرسة هيوا االساسية127303حلبجة الجديدة31273السليمانية

ن127304حلبجة الجديدة31273السليمانية 5185تصويت عاماعدادية شهيد داناي للبنير

5175تصويت عاممدرسة درسيم االساسية127305حلبجة الجديدة31273السليمانية
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6165تصويت عاممدرسة احمد مختارجاف االساسية127306حلبجة الجديدة31273السليمانية

ان للبنات127307حلبجة الجديدة31273السليمانية 3152تصويت عاماعدادية شةمير

3156تصويت عاممدرسة هةورامان االساسية127308حلبجة الجديدة31273السليمانية

3168تصويت عاممدرسة سيد صادق االساسية128101سيد صادق31281السليمانية

6177تصويت عاممدرسة زانست االساسية128102سيد صادق31281السليمانية

3149تصويت عاماعدادية كوردستائن نوى128104سيد صادق31281السليمانية

ي قادر االساسية128105سيد صادق31281السليمانية 1182تصويت عاممدرسة حاحر

6160تصويت عاممدرسة بةركيو االساسية128106سيد صادق31281السليمانية

ن االساسية128107سيد صادق31281السليمانية 3171تصويت عاممدرسة هرسير

695تصويت خاصمدرسة كورةو األساسية128150سيد صادق31281السليمانية

ي نوي128151سيد صادق31281السليمانية
6204تصويت خاصاعدادية كوردستائن

ن128201حلبجة الشهيد31282السليمانية 3173تصويت عاممتوسطة دةرسيم للبنير

3160تصويت عاماعدادية احمد مختار جاف128202حلبجة الشهيد31282السليمانية

2164تصويت عامروضة اطفال128203حلبجة الشهيد31282السليمانية

3155تصويت عاماعدادية حلبجة للبنات128204حلبجة الشهيد31282السليمانية

2160تصويت عاممدرسة صالح الدين االساسية128205حلبجة الشهيد31282السليمانية

3191تصويت عاممدرسة برهان االساسية128206حلبجة الشهيد31282السليمانية

ي ئاشقان للبنات128207حلبجة الشهيد31282السليمانية
3133تصويت عاممتوسطة كائن

وي االساسية128209حلبجة الشهيد31282السليمانية 3189تصويت عاممدرسة شين

3180تصويت عاممتوسطة شهداء الكيمياوية128210حلبجة الشهيد31282السليمانية

4370تصويت خاصمدرسة بورهان االساسية128250حلبجة الشهيد31282السليمانية

3113تصويت عاممدرسة جالل محمود االساسية128302بنجوين31283السليمانية

3133تصويت عاممتوسطة بينجوين128303بنجوين31283السليمانية

5163تصويت عاممدرسة ملةكةوة االساسية128304بنجوين31283السليمانية

3127تصويت عاممدرسة ناوشاخان االساسية128305بنجوين31283السليمانية

1156تصويت عاممدرسة شهيد محمد صديق االساسية128306بنجوين31283السليمانية

3138تصويت عاممتوسطة شلير128307بنجوين31283السليمانية

ن128350بنجوين31283السليمانية 2307تصويت خاصمتوسطة بينجوين للبنير

5179تصويت عاممدرسة كوردو اساسية2227301- حلبجة الجديدة 32273السليمانية

ي ميل االساسية2227302- حلبجة الجديدة 32273السليمانية
3143تصويت عاممدرسة كائن

2179تصويت عاماعدادية نيشتمان للبنات2227303- حلبجة الجديدة 32273السليمانية

3178تصويت عاممدرسة كاروان االساسية2227304- حلبجة الجديدة 32273السليمانية
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2248تصويت عاممدرسة بيشاليار االساسية2228101- سيد صادق 32281السليمانية

2213تصويت عاممدرسة تويلة االساسية2228102- سيد صادق 32281السليمانية

وان االساسية2228201- حلبجة الشهيد 32282السليمانية 5212تصويت عاممدرسة سير

5213تصويت عاممتوسطة سورين المختلطة2228202- حلبجة الشهيد 32282السليمانية

3134تصويت عاممتوسطة نالباريز2228301- بنجوين 32283السليمانية

ن2229001- شهربازار 32290السليمانية 1169تصويت عاممتوسطة برزنجة للبنير

3206تصويت عاممدرسة خورمال االساسية3328101- سيد صادق 33281السليمانية

ي االساسية3328102- سيد صادق 33281السليمانية
3197تصويت عاممدرسة احمدي خائن

3205تصويت عاممدرسة ئاويسةر االساسية3328103- سيد صادق 33281السليمانية

3181تصويت عامثانوية خورمال3328104- سيد صادق 33281السليمانية

3153تصويت عاممدرسة شاهو االساسية3328201- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

2159تصويت عاممدرسة مولوي االساسية3328202- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

3142تصويت عاممدرسة حمدون االساسية3328203- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

3144تصويت عاممدرسة حلبجة االساسية3328204- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

1143تصويت عاممدرسة شهداء خيلي حةمة االساسية3328205- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

3161تصويت عاممدرسة سالم االساسية3328207- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

ن3328208- حلبجة الشهيد 33282السليمانية 3166تصويت عاممتوسطة كوران للبنير

1211تصويت عاممدرسة شهيد عبدالرحمن االساسية3328209- حلبجة الشهيد 33282السليمانية

1157تصويت عاممدرسة كرمك االساسية3328301- بنجوين 33283السليمانية

ن3328302- بنجوين 33283السليمانية 2134تصويت عاماعدادية كرمك للبنير

1140تصويت عاممدرسة سةرسوراو االساسية3328303- بنجوين 33283السليمانية

1112تصويت عاممدرسة كوخالن االساسية3328304- بنجوين 33283السليمانية

1143تصويت عاممدرسة جنار االساسية4428102- سيد صادق 34281السليمانية

ن االساسية4428103- سيد صادق 34281السليمانية 5167تصويت عاممدرسة متير

5177تصويت عاممدرسة هةريم االساسية4428104- سيد صادق 34281السليمانية

3165تصويت عاممدرسة قلرخ االساسية4428106- سيد صادق 34281السليمانية

3152تصويت عاممدرسة وىلي ديوانة االساسية4428107- سيد صادق 34281السليمانية

2139تصويت عاممدرسة ئاسو االساسية4428109- سيد صادق 34281السليمانية

6169تصويت خاصمدرسة جنار االساسية4428150- سيد صادق 34281السليمانية

6227تصويت عاممدرسة سةرجةم االساسية128401دوكان41284السليمانية

3210تصويت عاممدرسة بخشندة االساسية128402دوكان41284السليمانية

1262تصويت عاممدرسة ئاريا االساسية128403دوكان41284السليمانية
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3406تصويت خاصمدرسة سةرجةم االساسية128450دوكان41284السليمانية

5229تصويت عاممدرسة ئارام االساسية128501جوار قورنة41285السليمانية

3245تصويت عاممدرسة ئاالن االساسية128502جوار قورنة41285السليمانية

3216تصويت عاممدرسة كاروخ االساسية128503جوار قورنة41285السليمانية

ن128504جوار قورنة41285السليمانية 3201تصويت عاماعدادية جوارقورنة للبنير

ن128505جوار قورنة41285السليمانية 3216تصويت عاماعدادية بتوين للبنير

3225تصويت عاممدرسة برهم االساسية128506جوار قورنة41285السليمانية

1241تصويت عاممدرسة اسو االساسية128507جوار قورنة41285السليمانية

5214تصويت عاممدرسة جوارقورنة االساسية128508جوار قورنة41285السليمانية

3218تصويت عاممدرسة مةلبةند االساسية128509جوار قورنة41285السليمانية

2219تصويت عامروضة شلك لالطفال128510جوار قورنة41285السليمانية

1235تصويت عاممدرسة شهيد ماموستا محمد االساسية128512جوار قورنة41285السليمانية

ن128550جوار قورنة41285السليمانية 4408تصويت خاصاعدادية بتوين للبنير

4413تصويت خاصمدرسة شهيد محمد االساسية128551جوار قورنة41285السليمانية

ي ئاوة41286السليمانية 1215تصويت عاممدرسة سةرسيان االساسية128601حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3212تصويت عاممدرسة دةروازة االساسية128602حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3189تصويت عاممدرسة خةرمان االساسية128603حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3190تصويت عاممدرسة شيشار االساسية128604حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 5199تصويت عاممدرسة روزهةالت االساسية128605حاحر

ي ئاوة41286السليمانية ان االساسية128606حاحر 2219تصويت عاممدرسة هير

ي ئاوة41286السليمانية ي ئاوا128607حاحر 2178تصويت عامثانوية حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3195تصويت عاماعدادية هةريم128608حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3213تصويت عاممدرسة تيكوشةر االساسية128609حاحر

ي ئاوة41286السليمانية ي ئاوا االساسية128610حاحر 3182تصويت عاممدرسة حاحر

ي ئاوة41286السليمانية ي ئاوا128611حاحر 1227تصويت عامدائرة كهرباء حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 2205تصويت عاماعدادية سةردةم128612حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3305تصويت عاممدرسة كفرةدول االساسية128613حاحر

ي ئاوة41286السليمانية 3384تصويت خاصمدرسة كوزير االساسية128650حاحر

3182تصويت عاماعدادية كيوةرةش1128701- رانيه 41287السليمانية

ي االساسية1128702- رانيه 41287السليمانية
6207تصويت عاممدرسة يةكيبى

3176تصويت عاممدرسة بتوين االساسية1128703- رانيه 41287السليمانية

3179تصويت عاماعدادية رانية للبنات1128704- رانيه 41287السليمانية
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3160تصويت عاماعدادية صناعة رانية1128705- رانيه 41287السليمانية

3175تصويت عاممدرسة بروسك االساسية1128706- رانيه 41287السليمانية

5230تصويت عاممتوسطة مةشخةل1128707- رانيه 41287السليمانية

ن االساسية1128708- رانيه 41287السليمانية 2227تصويت عاممدرسة بوسكير

2156تصويت عامروضة رانية لالطفال1128709- رانيه 41287السليمانية

5193تصويت عاممتوسطة رانية المختلطة1128710- رانيه 41287السليمانية

3192تصويت عامي ئازار5اعدادية 1128711- رانيه 41287السليمانية

3169تصويت عاممدرسة بليسة االساسية1128712- رانيه 41287السليمانية

3179تصويت عاممدرسة اكو االساسية1128713- رانيه 41287السليمانية

4417تصويت خاصاذار (5)اعدادية 1128750- رانيه 41287السليمانية

6223تصويت خاصمدرسة بتوين االساسية1128751- رانيه 41287السليمانية

ن االساسية128801بيتواتة41288السليمانية 3247تصويت عاممدرسة بولير

2214تصويت عاممدرسة سةروجاوة االساسية128802بيتواتة41288السليمانية

1245تصويت عاممدرسة نوزان االساسية128803بيتواتة41288السليمانية

1222تصويت عاممتوسطة شكارتة128804بيتواتة41288السليمانية

مام االساسية128805بيتواتة41288السليمانية 1276تصويت عاممدرسة بير

1177تصويت عاممدرسة دواوة االساسية128806بيتواتة41288السليمانية

كةسةر االساسية128807بيتواتة41288السليمانية 3118تصويت عاممدرسة مير

2215تصويت عاممدرسة جواس االساسية128902قلعة دزه41289السليمانية

5225تصويت عاممدرسة بلفةت االساسية128903قلعة دزه41289السليمانية

3222تصويت عاممدرسة بنار االساسية128904قلعة دزه41289السليمانية

5228تصويت عاممتوسطة ساوين االساسية128905قلعة دزه41289السليمانية

3193تصويت عاماعدادية نوروز128906قلعة دزه41289السليمانية

3200تصويت عاممتوسطة كردستان128907قلعة دزه41289السليمانية

3219تصويت عاممتوسطة رسجيا128908قلعة دزه41289السليمانية

366تصويت عاماعدادية ئا سوس128909قلعة دزه41289السليمانية

1405تصويت خاصمتوسطة ساوين االساسية128950قلعة دزه41289السليمانية

3142تصويت عاممدرسة رانية االساسية2129201- رانية 41292السليمانية

2157تصويت عاممدرسة ماكوك االساسية2129202- رانية 41292السليمانية

6201تصويت عاممدرسة باباكوركور االساسية2129203- رانية 41292السليمانية

3170تصويت عاممدرسة ماردين االساسية129501(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

ن للبنات129502(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية 3175تصويت عامثانوية تابير
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3191تصويت عاممدرسة جةمي ريزان االساسية129503(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

3169تصويت عاممدرسة دابان االساسية129504(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

3177تصويت عاممدرسة خان االساسية129505(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

ةمةكرون االساسية129506(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية 1207تصويت عاممدرسة بير

ن129507(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية 1183تصويت عامثانوية سارو للبنير

1178تصويت عامثانوية شهيد شازاد صائب129508(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

ن129550(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية 6164تصويت خاصثانوية سارو للبنير

6258تصويت خاصمدرسة ماردين االساسية129551(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية

ةمكرون االساسية129580(مستحدث  )دوكان 41295السليمانية نمدرسة بير 169تصويت نازحير

زا روستم االساسية129601(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية 3187تصويت عاممدرسة مير

1226تصويت عاممدرسة ناودشت االساسية النموزجية129602(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

1217تصويت عاماعدادية سنكرس االمختلطة129603(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

2210تصويت عاممتوسطة بيشةوا129604(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

2201تصويت عامروضة الجديدة129605(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

2237تصويت عاممدرسة كةوكةز االساسية129606(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

2199تصويت عاممدرسة قادر ئاوا االساسية129607(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

3424تصويت خاصاعدادية سنكرس مختلطة129650(مستحدث  )بيتواتة 41296السليمانية

3236تصويت عاممدرسة بنكرد االساسية2228401- دوكان 42284السليمانية

1218تصويت عامدائرة زراعة ناحية بنكرد2228402- دوكان 42284السليمانية

ي ماران2228501- جوار قورنة 42285السليمانية
2204تصويت عاماعدادية كائن

2265تصويت عاممدرسة هةلكورد االساسية2228502- جوار قورنة 42285السليمانية

3249تصويت عاممدرسة سةركةبكان االساسية2228701 - 1- رانيه 42287السليمانية

3155تصويت عاممدرسة جووت كانيان االساسية2228901- قلعة دزه 42289السليمانية

3170تصويت عاممدرسة بشدةر االساسية2228902- قلعة دزه 42289السليمانية

2204تصويت عاممدرسة بيشةنك االساسية2228903- قلعة دزه 42289السليمانية

3180تصويت عاممتوسطة ازانست2228904- قلعة دزه 42289السليمانية

3160تصويت عاماعدادية كويستان للبنات2228905- قلعة دزه 42289السليمانية

3229تصويت عاماعدادية قلعةدزة2228906- قلعة دزه 42289السليمانية

2212تصويت عام(كازيوة)مركز شباب 2228907- قلعة دزه 42289السليمانية

2217تصويت عاممدرسة وةستا سليمان االساسية2228908- قلعة دزه 42289السليمانية

5214تصويت عاممدرسة جوارجرا االساسية2228909- قلعة دزه 42289السليمانية

2192تصويت عامروضة قلعةدزة2228910- قلعة دزه 42289السليمانية
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ن االساسية2228911- قلعة دزه 42289السليمانية 3167تصويت عاممدرسة هرمير

1284تصويت عاممدرسة هةناروك االساسية2228914- قلعة دزه 42289السليمانية

1223تصويت عاممدرسة هوشنك االساسية2228915- قلعة دزه 42289السليمانية

2136تصويت عاممدرسة جيا االساسية2229501 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانية

2179تصويت عاممدرسة شاباز االساسية2229502 - (مستحدث  )دوكان 42295السليمانية

3173تصويت عاممدرسة كزنك االساسية2229601 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانية

2192تصويت عاممدرسة قنديل االساسية2229602 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانية

2234تصويت عاممدرسة زاراوة االساسية2229603 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانية

ويت االساسية2229604 - (مستحدث  )بيتواتة 42296السليمانية 1183تصويت عاممدرسة رس 

2207تصويت عاممدرسة خلكان االساسية3328401- دوكان 43284السليمانية

2179تصويت عاممدرسة روزان االساسية3328402- دوكان 43284السليمانية

3196تصويت عاممدرسة كوجار االساسية3328701 - 1- رانيه 43287السليمانية

ي االساسية3328702 - 1- رانيه 43287السليمانية
3192تصويت عاممدرسة بوئى

3178تصويت عاممدرسة كيوةرةش االساسية3328703 - 1- رانيه 43287السليمانية

3187تصويت عاممدرسة رةنجدةران االساسية3328704 - 1- رانيه 43287السليمانية

3192تصويت عاممدرسة شاوري االساسية3328705 - 1- رانيه 43287السليمانية

1166تصويت عاممدرسة دارةبةن االساسية3328706 - 1- رانيه 43287السليمانية

4410تصويت خاصمدرسة رةوةند األساسية3328750 - 1- رانيه 43287السليمانية

نمدرسة شاوري االساسية3328780 - 1- رانيه 43287السليمانية 221تصويت نازحير

و االساسية3328901- قلعة دزه 43289السليمانية 1173تصويت عاممدرسة هير

3246تصويت عاممدرسة هةلشو االساسية4428901- قلعة دزه 44289السليمانية

3209تصويت عاممدرسة ئيسيوة االساسية5528901- قلعة دزه 45289السليمانية

3145تصويت عاممتوسطة شهيد نرسين127402دربندخان51274السليمانية

3116تصويت عاممدرسة بابان االساسية127404دربندخان51274السليمانية

3123تصويت عاممدرسة روز االساسية127405دربندخان51274السليمانية

ن االساسية127406دربندخان51274السليمانية 5143تصويت عاممدرسة هرسير

3109تصويت عاممدرسة دربنديخان االساسية127407دربندخان51274السليمانية

3145تصويت عاممدرسة ماردين االساسية127408دربندخان51274السليمانية

3115تصويت عاماعدادية زمكان127409دربندخان51274السليمانية

1148تصويت عاممدرسة جيمةن االساسية127410دربندخان51274السليمانية

1152تصويت عاممدرسة جيا االساسية127411دربندخان51274السليمانية

3133تصويت عاممدرسة سعيد كاكي االساسية127412دربندخان51274السليمانية
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3391تصويت خاصاعدادية زمكان127450دربندخان51274السليمانية

نمدرسة رابةرين االساسية127480دربندخان51274السليمانية 1119تصويت نازحير

بية االساسية127503كالر51275السليمانية 2117تصويت عامكلية اليى

399تصويت عاممدرسة بيكةس االساسية127505كالر51275السليمانية

2120تصويت عاممدرسة كائن االساسية127508كالر51275السليمانية

1132تصويت عاممدرسة مالزم جوامير االساسية127509كالر51275السليمانية

5131تصويت عاممدرسة رةوشت االساسية127510كالر51275السليمانية

ي كالر127511كالر51275السليمانية
3101تصويت عاممعهد فبن

1125تصويت عاممتوسطة كردة كوزينة المختلطة127512كالر51275السليمانية

2121تصويت عاممعهد كومبيوتر كالر127513كالر51275السليمانية

4403تصويت خاصمتوسطة بيشكةوتن127550كالر51275السليمانية

ي كولةجو االساسية127551كالر51275السليمانية
4355تصويت خاصمدرسة شهيدائن

ناعدادية هاوكاري المخطلطة127580كالر51275السليمانية 396تصويت نازحير

5174تصويت عاممدرسة مريوان االساسية127601صمود51276السليمانية

3139تصويت عاممدرسة نغدة االساسية127602صمود51276السليمانية

6174تصويت عاممدرسة شاكلي االساسية127603صمود51276السليمانية

3178تصويت عاممدرسة كومار االساسية127604صمود51276السليمانية

ن االساسية127605صمود51276السليمانية 6156تصويت عاممدرسةبةلير

3106تصويت عاماعدادية برايةئى127606صمود51276السليمانية

3123تصويت عاممدرسة هلكورد االساسية127607صمود51276السليمانية

3131تصويت عاممدرسة باوه شاسوار االساسية للبنات127701كفري51277السليمانية

2135تصويت عاممدرسة قازي محمد االساسية127702كفري51277السليمانية

2155تصويت عاممدرسة مصطفن نةريمان االساسية127703كفري51277السليمانية

وان االساسية127704كفري51277السليمانية 3128تصويت عاممدرسة سير

3145تصويت عاممدرسة رةوا االساسية127705كفري51277السليمانية

2165تصويت عاممتوسطة ئارارات للبنات127706كفري51277السليمانية

ي االساسية127707كفري51277السليمانية
3174تصويت عاممدرسة راسبى

4365تصويت خاصمدرسة مصطفن نريمان االساسية127750كفري51277السليمانية

6123تصويت عاممدرسة روز االساسية127901جمجمال51279السليمانية

ي قادر االساسية127902جمجمال51279السليمانية
3124تصويت عاممدرسة ففى

3123تصويت عاممدرسة اردالن االساسية127903جمجمال51279السليمانية

بية127904جمجمال51279السليمانية 3149تصويت عامكلية اليى
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3117تصويت عاماعدادية توار للبنات127905جمجمال51279السليمانية

3120تصويت عاممتوسطة زانياري127906جمجمال51279السليمانية

3119تصويت عاممدرسة خاك االساسية127907جمجمال51279السليمانية

4383تصويت خاصاعدادية مستورة للبنات127950جمجمال51279السليمانية

4384تصويت خاصمدرسة دايك االساسية127951جمجمال51279السليمانية

5148تصويت عاممدرسة بيشةوا االساسية128001سنكاو/شورش51280السليمانية

2152تصويت عاممدرسة باباكوركور االساسية128002سنكاو/شورش51280السليمانية

5103تصويت عاممدرسة ئاريا االساسية128004سنكاو/شورش51280السليمانية

193تصويت عاممدرسة بلند االساسية128005سنكاو/شورش51280السليمانية

2129تصويت عاممتوسطة نيشتمان128007سنكاو/شورش51280السليمانية

2146تصويت عاممدرسة ريباز االساسية128008سنكاو/شورش51280السليمانية

1157تصويت عاممدرسة زيرةك االساسية128009سنكاو/شورش51280السليمانية

3176تصويت عاممدرسة بوتان االساسية129401(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

2147تصويت عاممدرسة دابان االساسية129402(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

3152تصويت عاممدرسة ماردين االساسية129404(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

2160تصويت عاممتوسطة تةكية129405(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

3147تصويت عاممدرسة بةردةقارةمان االساسية129406(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

4398تصويت خاصمدرسة بردةقارةمان االساسية129450(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية

نمدرسة بوتان االساسية129480(مستحدث  )جمجمال 51294السليمانية 151تصويت نازحير

3178تصويت عاممدرسة باوةنور االساسية2227401- دربندخان 52274السليمانية

وانة االساسية2227501- كالر 52275السليمانية 3203تصويت عاممدرسة شير

3152تصويت عاماعدادية شهيد بورهان2227502- كالر 52275السليمانية

3112تصويت عاممدرسة ئاشنا االساسية2227504- كالر 52275السليمانية

2111تصويت عاممدرسة زوزك االساسية2227505- كالر 52275السليمانية

3127تصويت عاممدرسة بةزار االساسية2227506- كالر 52275السليمانية

3151تصويت عاممدرسة بيشةنك االساسية2227508- كالر 52275السليمانية

3120تصويت عاممدرسة رسكوتن االساسية2227509- كالر 52275السليمانية

3114تصويت عاممتوسطة هةلكةوت2227510- كالر 52275السليمانية

2134تصويت عاممدرسة الوند االساسية2227511- كالر 52275السليمانية

3127تصويت عاماعدادية خانزاد للبنات2227512- كالر 52275السليمانية

3109تصويت عاممدرسة نةوروز االساسية2227513- كالر 52275السليمانية

2115تصويت عاممدرسة مرواري االساسية2227514- كالر 52275السليمانية
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4365تصويت خاصاعدادية كوردستان نوي المختلطة2227550- كالر 52275السليمانية

ي المختلطة2227701- كفري 52277السليمانية
5247تصويت عامثانوية ئاشبى

3124تصويت عاممدرسة جمجمال االساسية2227901- جمجمال 52279السليمانية

2129تصويت عاممدرسة اخيى االساسية2227902- جمجمال 52279السليمانية

2162تصويت عاممدرسة شهيد االساسية2227903- جمجمال 52279السليمانية

ي حةسار االساسية2227904- جمجمال 52279السليمانية 2135تصويت عاممدرسة سبر

2128تصويت عاممتوسطة جةمي ريزان2227906- جمجمال 52279السليمانية

ن للبنات2227907- جمجمال 52279السليمانية 2144تصويت عاممتوسطة رةنكير

182تصويت عاممدرسة قرناو االساسية2227908- جمجمال 52279السليمانية

4376تصويت خاصاعدادية جمجمال المختلطة2227950- جمجمال 52279السليمانية

ن2228001- سنكاو /شورش52280السليمانية 3166تصويت عاممتوسطة سةنكاو للبنير

1146تصويت عاممدرسة ئاغجلر االساسية2229401 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانية

ي2229402 - (مستحدث  )جمجمال 52294السليمانية
1147تصويت عاممدرسة قةال سيوكةي بنةرةئى

396تصويت عامثانوية باخان المختلطة3327401- دربندخان 53274السليمانية

162تصويت عاماعدادية هةواسان المختلطة3327402- دربندخان 53274السليمانية

2103تصويت عاماعدادية هورين المختلطة3327403- دربندخان 53274السليمانية

5199تصويت عامثانوية المصطفن131701النمرود11317نينوى

3118تصويت عاممدرسة كنهش االبتدائية131702النمرود11317نينوى

ن131703النمرود11317نينوى 2244تصويت عامثانوية وردك للبنير

2199تصويت عاممدرسة خراب سلطان131704النمرود11317نينوى

3217تصويت عاممدرسة العباس والنجفية االبتدائية131705النمرود11317نينوى

3281تصويت عاممدرسة قريتاغ االبتدائية131706النمرود11317نينوى

1268تصويت عاممدرسة بالوات االبتدائية131707النمرود11317نينوى

1203تصويت عاممدرسة شنف االبتدائية131708النمرود11317نينوى

ن131750النمرود11317نينوى  للبنير
264تصويت خاصثانوية المصطفن

ن131801برطلة11318نينوى 6138تصويت عاممتوسطة برطلة للبنير

ن131802برطلة11318نينوى 5173تصويت عاممتوسطة برطلة للبنير

3167تصويت عاممتوسطة برطلة للبنات131804برطلة11318نينوى

6169تصويت عاممتوسطة برطلة للبنات131805برطلة11318نينوى

3136تصويت عاماعدادية برطلة التجاريه131806برطلة11318نينوى

3185تصويت عامثانوية خزنة تبة131807برطلة11318نينوى

3190تصويت عامثانوية خزنة تبة131808برطلة11318نينوى
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ن131809برطلة11318نينوى 1308تصويت عاممدرسة شاقوىلي االبتدائية للبنير

ن131901الحمدانية11319نينوى 3143تصويت عاممتوسطة قره قوش للبنير

ن131902الحمدانية11319نينوى 2155تصويت عاممدرسة قره قوش للبنير

ن131903الحمدانية11319نينوى 3146تصويت عاممدرسة اور للبنير

ىلي االبتدائية131904الحمدانية11319نينوى 3297تصويت عاممدرسة كير

ن131905الحمدانية11319نينوى 3128تصويت عاممتوسطة قره قوش للبنير

ن131906الحمدانية11319نينوى 3119تصويت عاممدرسة قره قوش للبنير

3143تصويت عاممدرسة اور للبنات131907الحمدانية11319نينوى

ن131950الحمدانية11319نينوى 3268تصويت خاصمتوسطة قرقوش للبنير

ن132501مخمور11325نينوى 6122تصويت عامثانوية مخمور للبنير

3117تصويت عاممدرسة قراج االبتدائية132502مخمور11325نينوى

1222تصويت عاممدرسة فارس باوه132504مخمور11325نينوى

ن132550مخمور11325نينوى 2286تصويت خاصثانوية مخمور للبنير

1185تصويت عاممدرسة هتاو االبتدائية للبنات132602الكوير11326نينوى

ائع االبتدائية المختلطة132603الكوير11326نينوى 3316تصويت عاممدرسة الرس 

2310تصويت عاممدرسة ابوشيته االبتدائية132604الكوير11326نينوى

1370تصويت عاممدرسة الخباب بن االرث132605الكوير11326نينوى

2101تصويت عاممدرسة االخوة132701القراج11327نينوى

1249تصويت عاممدرسة الكجة132703القراج11327نينوى

1172تصويت عاممدرسة باقرتة الثانية132704القراج11327نينوى

ن132705القراج11327نينوى 1294تصويت عامثانوية العدالة للبنير

1197تصويت عاممدرسة شيخ امير االبتدائية المختلطة132801الكلك11328نينوى

396تصويت عاممدرسة شيخ امير االبتدائية المختلطة132802الكلك11328نينوى

ن132803الكلك11328نينوى 5124تصويت عاممدرسة كرمليس االبتدائية للبنير

ن2231701النمرود12317نينوى 3129تصويت عامثانوية السالمية للبنير

ن2231702النمرود12317نينوى 6210تصويت عامثانوية السيد حمد للبنير

3155تصويت عاممدرسة العدلة االبتدائية2231703النمرود12317نينوى

ن2231704النمرود12317نينوى 287تصويت عاممدرسة السالمية االبتدائية للبنير

وق االبتدائية2231705النمرود12317نينوى 2219تصويت عاممدرسة الرس 

1224تصويت عاممدرسة عمركان االبتدائية2231706النمرود12317نينوى

1301تصويت عاممدرسة تل عاكوب ابتدائية2231707النمرود12317نينوى

1184تصويت عاممدرسة النايفة االبتدائية المختلطة2231708النمرود12317نينوى
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ن2231801برطلة12318نينوى 3239تصويت عاممتوسطة علي رش للبنير

ن2231802برطلة12318نينوى 3304تصويت عاممتوسطة علي رش للبنير

3305تصويت عامثانوية منارة شبك2231803برطلة12318نينوى

ن2231804برطلة12318نينوى 5331تصويت عاممدرسة طهراوه للبنير

ن2231901الحمدانية12319نينوى 3145تصويت عاممتوسطة تغلب للبنير

3140تصويت عاممدرسة نجد االبتدائية2231902الحمدانية12319نينوى

3161تصويت عاممدرسة البدرية االبتدائية2231903الحمدانية12319نينوى

3174تصويت عاممدرسة الكض االبتدائية2231904الحمدانية12319نينوى

ن2231905الحمدانية12319نينوى 3122تصويت عاممتوسطة تغلب للبنير

3125تصويت عاممدرسة نجد االبتدائية2231906الحمدانية12319نينوى

ن2231907الحمدانية12319نينوى 1327تصويت عاممتوسطة قره تبة عرب للبنير

1154تصويت عاممدرسة جرا االبتدائية2232501مخمور12325نينوى

5145تصويت عامابتدائية دلدار المختلطة2232502مخمور12325نينوى

ن2232503مخمور12325نينوى 1312تصويت عاماعدادية ديبكة للبنير

1259تصويت عاممركز شباب ديبكة2232504مخمور12325نينوى

ن2232550مخمور12325نينوى 3399تصويت خاصاعدادية ديبكة للبنير

3230تصويت عاممدرسة الهويرة االبتدائية2232601الكوير12326نينوى

5262تصويت عاممدرسة الصمود االبتدائية المختلطة2232603الكوير12326نينوى

ن2232604الكوير12326نينوى 3233تصويت عاممدرسة كاكي االساسية للبنير

1185تصويت عاممدرسة الشهيد سعد عبدهللا2232605الكوير12326نينوى

1146تصويت عاممدرسة روالة االبتدائية المختلطة2232702القراج12327نينوى

كان االبتدائية المختلطة2232801الكلك12328نينوى 2133تصويت عاممدرسة شير

كان االبتدائية المختلطة2232802الكلك12328نينوى 293تصويت عاممدرسة شير

ن2232803الكلك12328نينوى 242تصويت عامثانوية حسن شامي للبنير

ن االبتدائية2232804الكلك12328نينوى 2258تصويت عاممدرسة تل اللير

1124تصويت عاممدرسة تل اسود كبير المختلطة2232805الكلك12328نينوى

1291تصويت عاممدرسة زنكل التكميلي المختلطة2232806الكلك12328نينوى

1360تصويت عاممدرسة تركماز االبتدائية المختلطة2232807الكلك12328نينوى

2150تصويت عاممدرسة السالمة االبتدائية المختلطة3332501مخمور13325نينوى

2165تصويت عامثانوية الصالحية3332502مخمور13325نينوى

1220تصويت عاممدرسة جار هللا االبتدائية3332503مخمور13325نينوى

1134تصويت عاممدرسة تل الريم االبتدائية3332504مخمور13325نينوى
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ن3333206بعشيقة13332نينوى 5243تصويت عاممدرسة بازوايا االبتدائية للبنير

3160تصويت عاممدرسة بازوايا االبتدائية المختلطة3333207بعشيقة13332نينوى

ن131301تلكيف21313نينوى 3164تصويت عاممدرسة تلكيف االبتدائية االوىل للبنير

ن131302تلكيف21313نينوى 5118تصويت عاممدرسة تلكيف االبتدائية الثانية للبنير

ن131303تلكيف21313نينوى 3134تصويت عاممدرسة تلكيف االبتدائية الثالثة لبنير

ن131304تلكيف21313نينوى 11204تصويت عاممدرسة بعويزة االبتدائية للبنير

165تصويت عامثانوية سد بادوش131305تلكيف21313نينوى

ن131350تلكيف21313نينوى 1296تصويت خاصمدرسة تلكيف الثانية للبنير

ن131401القوش21314نينوى 360تصويت عاممدرسة القوش االوىل للبنير

361تصويت عامثانوية القوش للبنات131402القوش21314نينوى

6129تصويت عاممدرسة دوغات االوىل131403القوش21314نينوى

396تصويت عاممدرسة رسيشكة االبتدائية الثانية131404القوش21314نينوى

3239تصويت عاممدرسة جمبور االبتدائية للبنات131405القوش21314نينوى

1209تصويت عاممدرسة خوشابا االبتدائية المختلطة131406القوش21314نينوى

5348تصويت عاممدرسة الصنوبر االبتدائية للبنات131501وانة21315نينوى

1209تصويت عاممدرسة دير أم توثة131502وانة21315نينوى

ن131550وانة21315نينوى 1227تصويت خاصمدرسة وانه االبتدائية الثانية للبنير

ن132901فايدة21329نينوى 14150تصويت عامثانوية فايدة للبنير

3159تصويت عام نيسان9ثانوية 132902فايدة21329نينوى

3413تصويت عاممدرسة نمريك االبتدائية المختلطة132903فايدة21329نينوى

ن132950فايدة21329نينوى 1116تصويت خاصثانوية فايدة للبنير

1183تصويت عامثانوية الشيخان133101الشيخان21331نينوى

ي االبتدائية133105الشيخان21331نينوى 691تصويت عاممدرسة حمورائر

ن133201بعشيقة21332نينوى 1128تصويت عاممتوسطة بعشيقة للبنير

ن133202بعشيقة21332نينوى 3136تصويت عاممتوسطة بعشيقة للبنير

ن133203بعشيقة21332نينوى 3102تصويت عاممدرسة بعشيقة االبتدائية االوىل للبنير

ن133204بعشيقة21332نينوى 395تصويت عاممدرسة بعشيقة االبتدائية االوىل للبنير

ن133205بعشيقة21332نينوى 268تصويت عاممدرسة بعشيقة االبتدائية للبنير

ن133206بعشيقة21332نينوى 3137تصويت عاممدرسة بعشيقة االبتدائية للبنير

6201تصويت عاممدرسة دوبردان133207بعشيقة21332نينوى

3149تصويت عاممدرسة دوبردان133208بعشيقة21332نينوى

3206تصويت عاممدرسة الدراويش133209بعشيقة21332نينوى
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3198تصويت عاممدرسة الدراويش133210بعشيقة21332نينوى

3216تصويت عاممدرسة زيلكان135601الفاروق21356نينوى

342تصويت عاماعدادية اشور الصناعية2231301تلكيف22313نينوى

ن2231302تلكيف22313نينوى 357تصويت عاممدرسة باطنايا االبتدائية للبنير

ن2231303تلكيف22313نينوى 342تصويت عامثانوية باطنايا للبنير

649تصويت عاممدرسة تلسقف االبتدائية للبنات2231304تلكيف22313نينوى

1118تصويت عاممدرسة باقوفة االبتدائية قرية باقوفة2231305تلكيف22313نينوى

5120تصويت عامثانوية حتارة كبير2231401القوش22314نينوى

3145تصويت عاممدرسة حتارة المختلطة االوىل2231402القوش22314نينوى

ة االوىل2231403القوش22314نينوى 5152تصويت عاممدرسة البحير

1379تصويت عاممدرسة ديرستون2231405القوش22314نينوى

5169تصويت عامثانوية سد الموصل للبنات2231501وانة22315نينوى

3177تصويت عامابتدائية عمار كير2231502وانة22315نينوى

ن2231503وانة22315نينوى 3241تصويت عامثانوية المنار للبنير

3259تصويت عاممدرسة عمار بيت االبتدائية2231504وانة22315نينوى

9229تصويت عامروز هالت المختلطة2232902فايدة22329نينوى

5118تصويت عاممدرسة اسيان2233101الشيخان22331نينوى

ي للبنات2233103الشيخان22331نينوى
ن سفبن 2130تصويت عاممدرسة عير

ي الثانية2233201بعشيقة22332نينوى
360تصويت عاممدرسة بحزائن

ي الثانية2233202بعشيقة22332نينوى
3131تصويت عاممدرسة بحزائن

ي الثانية للبنات2233204بعشيقة22332نينوى
2146تصويت عاممدرسة بحزائن

ن2233205بعشيقة22332نينوى ي االبتدائية للبنير
2148تصويت عاممدرسة بحزائن

6149تصويت عاممدرسة الفاضلية2233206بعشيقة22332نينوى

ن2233208بعشيقة22332نينوى 5246تصويت عاممتوسطة بايبوخت للبنير

ن2233209بعشيقة22332نينوى ي للبنير 1229تصويت عامثانوية عمر قابىحر

3130تصويت عاممدرسة شويري    ج االبتدائية المختلطة2233210بعشيقة22332نينوى

ن2235601الفاروق22356نينوى 5222تصويت عاممدرسة عدي بن مسافر االموي للبنيير

5104تصويت عاممدرسة دانه ر2235602الفاروق22356نينوى

ن3331302تلكيف23313نينوى 5171تصويت عاماعدادية تلكيف للبنير

3119تصويت عاممدرسة تلكيف االبتدائية الثانية للبنات3331303تلكيف23313نينوى

3324تصويت عاممدرسة فلفيل االبتدائية3331304تلكيف23313نينوى

ن3331401القوش23314نينوى 3122تصويت عامثانوية شيخكة للبنير
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6110تصويت عامابتدائية التحرير المختلطة3331402القوش23314نينوى

كزلية االبتدائية3333101الشيخان23331نينوى 384تصويت عاممدرسة الين

ن3333102الشيخان23331نينوى كزلية للبنير
3161تصويت عامثانوية الين

2224تصويت عاممدرسة نوكه ش3333103الشيخان23331نينوى

ن3333105الشيخان23331نينوى 1236تصويت عاممتوسطة الشيخان للبنير

ن3333201بعشيقة23332نينوى 1123تصويت عاممدرسة كوكجلي االوىل االبتدائية للبنير

ن3333202بعشيقة23332نينوى 599تصويت عاممدرسة الخوارزمي للبنير

ن3333203بعشيقة23332نينوى 5116تصويت عامثانوية الوركاء للبنير

ن3333204بعشيقة23332نينوى ي للبنير
1114تصويت عاممدرسة البحيى

ن3333205بعشيقة23332نينوى 3222تصويت عاممدرسة طوبزاوه االبتدائية للبنير

ن132001سنجار31320نينوى 535تصويت عاممدرسة سنجار االوىل للبنير

ن132002سنجار31320نينوى 533تصويت عاممدرسة سنجار االوىل للبنير

537تصويت عاماعدادية محمد بن القاسم132004سنجار31320نينوى

ن132005سنجار31320نينوى 356تصويت عاممدرسة سينو للبنير

ن132006سنجار31320نينوى 366تصويت عاممدرسة امية االبتدائية للبنير

124تصويت عاماعدادية سنجار للبنات132008سنجار31320نينوى

ن الحصان االبتدائية المختلطة132010سنجار31320نينوى 3266تصويت عاممدرسة عير

116تصويت عاممدرسة كوجو االبتدائية المختلطة132011سنجار31320نينوى

1244تصويت عاممدرسة الكوالت االبتدائية المختطلة132012سنجار31320نينوى

3252تصويت خاصاعدادية سنجار للبنات132050سنجار31320نينوى

ن132051سنجار31320نينوى 3245تصويت خاصمدرسة سنجار االوىل للبنير

4237تصويت خاصمدرسة السيدة زينب االوىل المختلطة132052سنجار31320نينوى

350تصويت عام المختلطة2/ مدرسة قرطبة 132104الشمال31321نينوى

3103تصويت عاممدرسة القادسية الثانية المختلطة132106الشمال31321نينوى

ن132107الشمال31321نينوى وت للبنير 375تصويت عامثانوية بير

ن132108الشمال31321نينوى 5114تصويت عاممدرسة العراق االوىل للبنير

3106تصويت عاممدرسة العراق االوىل المختلطة132109الشمال31321نينوى

ن132110الشمال31321نينوى 1100تصويت عامثانوية العراق للبنير

ن132111الشمال31321نينوى 592تصويت عاممتوسطة الشمال للبنير

ي الثانية للبنات132112الشمال31321نينوى
594تصويت عاممدرسة سنوئن

ن132113الشمال31321نينوى 346تصويت عاممدرسة قرطبة للبنير

338تصويت عاممدرسة قرطبة الثالثة132114الشمال31321نينوى
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356تصويت عاممدرسة التاميم الثالثة المختلطة132115الشمال31321نينوى

557تصويت عاممدرسة الخبات االبتدائية132301القحطانية31323نينوى

568تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية الثانية132302القحطانية31323نينوى

ن132303القحطانية31323نينوى 654تصويت عاممتوسطة تل عزير للبنير

334تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية الثالثة132304القحطانية31323نينوى

342تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية االوىل132306القحطانية31323نينوى

189تصويت عاممدرسة الوردية االبتدائية المختلطة132307القحطانية31323نينوى

1120تصويت خاصمدرسة خبات االبتدائية132350القحطانية31323نينوى

وان31324نينوى ن132401القير 567تصويت عامثانوية الوليد للبنير

وان31324نينوى ن132402القير 368تصويت عامثانوية الوليد للبنير

وان31324نينوى 176تصويت عاممدرسة خيلو االبتدائية المختلطة132404القير

وان31324نينوى 171تصويت عاممدرسة قض حصينيات االبتدائية المختلطة132405القير

ن2232002سنجار32320نينوى 649تصويت عامثانوية القدس للبنير

380تصويت عاممدرسة المحبة المختلطة2232003سنجار32320نينوى

350تصويت عاممدرسة تل قصب القديمة المختلطة2232004سنجار32320نينوى

ن غزال االبتدائية المختلطة2232005سنجار32320نينوى 110تصويت عاممدرسة عير

ن2232101الشمال32321نينوى 151تصويت عاممدرسة االندلس االوىل للبنير

ن2232103الشمال32321نينوى وت للبنير 1112تصويت عاممدرسة بير

ن2232150الشمال32321نينوى 1179تصويت خاصمدرسة االندلس االوىل للبنير

516تصويت عامابتدائية الجزيرة االوىل2232301القحطانية32323نينوى

516تصويت عامابتدائية الجزيرة الثانية2232302القحطانية32323نينوى

323تصويت عامابتدائية الجزيرة االوىل2232303القحطانية32323نينوى

621تصويت عاممدرسة سيباية شيخ خضن االبتدائية2232304القحطانية32323نينوى

169تصويت عاممدرسة صديد االبتدائية المختلطة2232306القحطانية32323نينوى

وان32324نينوى ن2232401القير 3118تصويت عاماعدادية الشهيد اسماعيل طالب للبنير

وان32324نينوى ن2232402القير 393تصويت عاممتوسطة بليج للبنير

وان32324نينوى وان التكميلية للبنات2232403القير 2128تصويت عاممدرسة القير

339تصويت عامم/ مدرسة القابوسية 3332001سنجار33320نينوى

552تصويت عامم/ مدرسة خالت 3332004سنجار33320نينوى

156تصويت عاممدرسة نوفلي االبتدائية3332005سنجار33320نينوى

ي سارك االبتدائية المختلطة3332006سنجار33320نينوى
176تصويت عاممدرسة كائن

ن الثانية المختلطة3332007سنجار33320نينوى 113تصويت عاممدرسة ام الربيعير
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ن3332101الشمال33321نينوى 3152تصويت عاممدرسة الغروب للبنير

3207تصويت عاممدرسة بي  قاسم االبتدائية3332102الشمال33321نينوى

1193تصويت عاممدرسة الساير3332103الشمال33321نينوى

563تصويت عامابتدائية العدنانية للبنات3332301القحطانية33323نينوى

ن3332302القحطانية33323نينوى 668تصويت عامابتدائية العدنانية الجديدة للبنير

ي3332303القحطانية33323نينوى 386تصويت عامثانوية رمبوىسي غرئر

ي3332304القحطانية33323نينوى 594تصويت عامثانوية رمبوىسي غرئر

وان33324نينوى ن3332401القير 389تصويت عامثانوية اخنيشي للبنير

وان33324نينوى 3130تصويت عامابتدائية الهذيل المختلطة3332402القير

وان33324نينوى 335تصويت عاممدرسة سيباية عماش االبتدائية3332404القير

ن1130101/ تلعفر 41301نينوى 394تصويت عامثانوية الغزاىلي للبنير

384تصويت عاممدرسة اليمامة االبتدائية للبنات1130102/ تلعفر 41301نينوى

ن1130103/ تلعفر 41301نينوى 388تصويت عامثانوية الوحدة العربية للبنير

ي طالب االبتدائية1130104/ تلعفر 41301نينوى 3107تصويت عاممدرسة علي بن ائر

ي طالب االبتدائية1130105/ تلعفر 41301نينوى 1131تصويت عاممدرسة علي بن ائر

285تصويت عاممدرسة تلعفر الثانية المختلطة1130106/ تلعفر 41301نينوى

3115تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية1130107/ تلعفر 41301نينوى

1155تصويت عاممدرسة الشهيد عثمان االعظمي1130108/ تلعفر 41301نينوى

ن1130150/ تلعفر 41301نينوى 1311تصويت خاصثانوية الوحدة العربية للبنير

ن2130201/ تلعفر 41302نينوى 6184تصويت عاماعدادية الجزيرة للبنير

ن2130202/ تلعفر 41302نينوى 677تصويت عاممتوسطة الزهاوي للبنير

ن2130203/ تلعفر 41302نينوى 5138تصويت عاماعدادية تلعفر للبنير

578تصويت عاممدرسة الرواد االبتدائية2130205/ تلعفر 41302نينوى

6121تصويت عاماعدادية تلعفر للبنات2130207/ تلعفر 41302نينوى

5153تصويت عاممدرسة الحسنية االبتدائية2130208/ تلعفر 41302نينوى

ار بن االزور االبتدائية2130209/ تلعفر 41302نينوى 5146تصويت عاممدرسة رصن

3130تصويت عاممدرسة ام القرى االبتدائية2130210/ تلعفر 41302نينوى

1207تصويت عاممدرسة الرجاء االبتدائية المختلطة2130213/ تلعفر 41302نينوى

6124تصويت عاممركز شباب تلعفر3130301/ تلعفر 41303نينوى

3193تصويت عاممدرسة خولة بنت االزور االبتدائية3130302/ تلعفر 41303نينوى

5205تصويت عاممدرسة الراية االبتدائية3130303/ تلعفر 41303نينوى

3196تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية3130304/ تلعفر 41303نينوى
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ن130401زمار41304نينوى 1246تصويت عاماعدادية زمارللبنير

6208تصويت عاممدرسة ابو وجنة االبتدائية للبنات130402زمار41304نينوى

3314تصويت عاممدرسة خراب العاشق االبتدائية130403زمار41304نينوى

1192تصويت عاممدرسة دبشية المشاهدة130405زمار41304نينوى

ن130406زمار41304نينوى 5281تصويت عامابتدائية ثورة الحجارة للبنير

2247تصويت عاممدرسة كركافر االبتدائية130407زمار41304نينوى

3258تصويت عاممدرسة زمار االبتدائية للبنات130408زمار41304نينوى

ن130501ربيعة41305نينوى 6149تصويت عامثانوية ربيعة للبنير

ن130503ربيعة41305نينوى 1164تصويت عامابتدائية ربيعة للبنير

ن130550ربيعة41305نينوى ي للبنير 4276تصويت خاصمدرسة الكرم العرئر

3114تصويت عامثانوية العياضية130601العياضية41306نينوى

ن130602العياضية41306نينوى 5149تصويت عامثانوية العياضية للبنير

ن130603العياضية41306نينوى 5130تصويت عاممدرسة العياضية االبتدائية للبنير

2127تصويت عاممدرسة ذو النورين االبتدائية2230101-1/ تلعفر 42301نينوى

ن2230102-1/ تلعفر 42301نينوى 2115تصويت عاممدرسة غرناطة للبنير

3177تصويت عاممدرسة امنة بنت وهب االبتدائية2230103-1/ تلعفر 42301نينوى

ن2230104-1/ تلعفر 42301نينوى ن للبنير 3106تصويت عاماعدادية الصادق االمير

3134تصويت عاممدرسة الرصافة االبتدائية2230105-1/ تلعفر 42301نينوى

ي االبتدائية2230106-1/ تلعفر 42301نينوى 3145تصويت عاممدرسة الروائر

3147تصويت عاممدرسة التقدم االبتدائية2230107-1/ تلعفر 42301نينوى

2155تصويت عاممدرسة التقدم االبتدائية2230108-1/ تلعفر 42301نينوى

1209تصويت عاممدرسة االزاهير االبتدائية2230109-1/ تلعفر 42301نينوى

2260تصويت عاممدرسة الفضل االبتدائية2230110-1/ تلعفر 42301نينوى

ة االبتدائية2230111-1/ تلعفر 42301نينوى ة الكبير 193تصويت عاممدرسة العير

ن2230201-2/ تلعفر 42302نينوى ي ماريا للبنير 3193تصويت عامثانوية ائر

3229تصويت عاممدرسة المزرع الرابع2230202-2/ تلعفر 42302نينوى

3292تصويت عاممدرسة الكسك االبتدائية2230203-2/ تلعفر 42302نينوى

ن2230301-3/ تلعفر 42303نينوى ن للبنير 3145تصويت عاممدرسة سكينة بنت الحسير

ن2230302-3/ تلعفر 42303نينوى ن للبنير 292تصويت عاممدرسة سكينة بنت الحسير

ن2230303-3/ تلعفر 42303نينوى 1170تصويت عامثانوية الشهداء للبنير

167تصويت عاممدرسة العادل االبتدائية2230304-3/ تلعفر 42303نينوى

557تصويت عاممدرسة النور االبتدائية2230305-3/ تلعفر 42303نينوى
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3117تصويت عاممدرسة المودة االبتدائية2230306-3/ تلعفر 42303نينوى

395تصويت عاممدرسة التضامن االبتدائية2230308-3/ تلعفر 42303نينوى

3177تصويت عامابتدائية برزان2230401زمار42304نينوى

2120تصويت عامابتدائية جيافان2230402زمار42304نينوى

1101تصويت عاممدرسة الشيخان االبتدائية المختلطة2230403زمار42304نينوى

3260تصويت عاممدرسة شيبانة االبتدائية2230404زمار42304نينوى

ن عويس2230405زمار42304نينوى 2198تصويت عاممدرسة عير

3264تصويت عاممدرسة عمر خالد االبتدائية2230406زمار42304نينوى

3261تصويت عاممدرسة سحيلة االبتدائية2230407زمار42304نينوى

ن2230501ربيعة42305نينوى 3201تصويت عامابتدائية عوينات للبنير

6213تصويت عاممتوسطة عوينات المختلطة2230502ربيعة42305نينوى

ن2230503ربيعة42305نينوى 5244تصويت عاممتوسطة كرصور للبنير

1207تصويت عاممدرسة خوله بنت ثعلبة2230505ربيعة42305نينوى

ن2230601العياضية42306نينوى 1248تصويت عامثانوية حكنة للبنير

3275تصويت عاممدرسة قض رسي    ج2230603العياضية42306نينوى

1190تصويت عاممدرسة تل المرك االبتدائية المختلطة2230604العياضية42306نينوى

وك االبتدائية2230605العياضية42306نينوى 1239تصويت عاممدرسة فقير

ي الثانية المختلطة2230607العياضية42306نينوى
1385تصويت عاممدرسة ابو وئن

ن2230650العياضية42306نينوى 5329تصويت خاصثانوية حكنة للبنير

ن3330201-2/ تلعفر 43302نينوى 3142تصويت عامثانوية الكسك للبنير

3274تصويت عاممتوسطة العاشق االبتدائية المختلطة3330202-2/ تلعفر 43302نينوى

1248تصويت عاممدرسة تل السمن االبتدائية المختلطة3330203-2/ تلعفر 43302نينوى

2291تصويت خاصمدرسة العاشق االبتدائية المختلطة3330250-2/ تلعفر 43302نينوى

3137تصويت عاممدرسة هضيمة االبتدائية3330401زمار43304نينوى

3230تصويت عامابتدائية كهريز الثالثة3330402زمار43304نينوى

6210تصويت عامابتدائية تل موس3330403زمار43304نينوى

ي3330404زمار43304نينوى
ن حلوة فوقائن 2231تصويت عاممدرسة عير

3279تصويت عاممدرسة كرفر االبتدائية3330405زمار43304نينوى

1320تصويت عاممدرسة سهلج االبتدائية3330406زمار43304نينوى

353تصويت عاممدرسة تل ريم االبتدائية المختلطة3330408زمار43304نينوى

1486تصويت عاممدرسة تل ذهب االبتدائية المختلطة3330409زمار43304نينوى

1404تصويت عاممدرسة جمروت االبتدائية3330411زمار43304نينوى
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5211تصويت عامابتدائية شمر عجيل3330501ربيعة43305نينوى

5251تصويت عامثانوية شمر عجيل3330502ربيعة43305نينوى

5160تصويت عاممدرسة مجلجة االبتدائية3330504ربيعة43305نينوى

غلية3330601العياضية43306نينوى 5237تصويت عامثانوية الير

3257تصويت عاممدرسة خرمر التكميلية3330602العياضية43306نينوى

3284تصويت عاممدرسة المثلثة3330603العياضية43306نينوى

3261تصويت عاممدرسة كاخرته التكميلية المختلطة3330604العياضية43306نينوى

3303تصويت عاممدرسة بي  الحلو المختلطة3330605العياضية43306نينوى

1303تصويت عاممدرسة البوغة3330606العياضية43306نينوى

379تصويت عاممدرسة البشار االبتدائية المختلطة3330607العياضية43306نينوى

3147تصويت عامثانوية حمام العليل للبنات130701داخل/ حمام العليل 51307نينوى

370تصويت عامابتدائية حمام العليل للبنات130702داخل/ حمام العليل 51307نينوى

5144تصويت عامابتدائية حمام العليل للبنات130703داخل/ حمام العليل 51307نينوى

ن130801خارج/ حمام العليل 51308نينوى 6260تصويت عامثانوية العري    ج للبنير

5183تصويت عاممدرسة العري    ج الثانية130802خارج/ حمام العليل 51308نينوى

ن130803خارج/ حمام العليل 51308نينوى 695تصويت عاممدرسة حمام العليل االبتدائية للبنير

ن130804خارج/ حمام العليل 51308نينوى 5100تصويت عاممدرسة ابن الهيثم االبتدائية للبنير

1322تصويت عاممدرسة قير العبد االبتدائية130805خارج/ حمام العليل 51308نينوى

ن130850خارج/ حمام العليل 51308نينوى 4221تصويت خاصمدرسة العري    ج االبتدائية الثانية للبنير

ن130901الشورة51309نينوى 3221تصويت عامثانوية الشورة للبنير

363تصويت عاممدرسة اجياع االبتدائية130902الشورة51309نينوى

6301تصويت عامثانوية اصفية130903الشورة51309نينوى

6174تصويت عاممتوسطة بيجوانية عليا130904الشورة51309نينوى

195تصويت عاممدرسة أبو فشكة االبتدائية130906الشورة51309نينوى

ن131001داخل/ القيارة 51310نينوى 6206تصويت عاممتوسطة القيارة للبنير

ن131002داخل/ القيارة 51310نينوى 3215تصويت عامثانوية القيارة للبنير

123تصويت عاممدرسة اكريدي االبتدائية131007داخل/ القيارة 51310نينوى

1137تصويت عاممدرسة عجبة131008داخل/ القيارة 51310نينوى

115تصويت عاممدرسة الجدعة131009داخل/ القيارة 51310نينوى

ن131101الحضن51311نينوى 374تصويت عامثانوية الحضن للبنير

568تصويت عامابتدائية الحضن للبنات131102الحضن51311نينوى

ي االبتدائية131103الحضن51311نينوى 5104تصويت عاممدرسة اصلبر
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ن131150الحضن51311نينوى 267تصويت خاصثانوية الحضن للبنير

6108تصويت عاممدرسة سيف الجهاد131201خارج/ القيارة 51312نينوى

1335تصويت عامثانوية اركبة جدعة131202خارج/ القيارة 51312نينوى

1278تصويت عامثانوية اركبة جدعة131203خارج/ القيارة 51312نينوى

3246تصويت عاممدرسة ازهيليلة االبتدائية131204خارج/ القيارة 51312نينوى

نثانوية اركبة جدعة131280خارج/ القيارة 51312نينوى 2126تصويت نازحير

3144تصويت عاممدرسة البادية االبتدائية132202البعاج51322نينوى

5145تصويت عاممدرسة البعاج االوىل132204البعاج51322نينوى

3104تصويت عاممدرسة الشهامة االبتدائية132206البعاج51322نينوى

5146تصويت عاممدرسة خراب العرنة االبتدائية132207البعاج51322نينوى

3134تصويت عاممدرسة البعاج االبتدائية للبنات132209البعاج51322نينوى

6125تصويت خاصمدرسة الشهامة االبتدائية132250البعاج51322نينوى

ن132251البعاج51322نينوى 2262تصويت خاصاعدادية بعاج للبنير

5156تصويت عامثانوية المامون للبنات135201المامون51352نينوى

1191تصويت عاممدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنات135202المامون51352نينوى

1166تصويت عاممدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنات135203المامون51352نينوى

ن2230701داخل/ حمام العليل 52307نينوى 3150تصويت عاممدرسة حمام العليل للبنير

3143تصويت عاممدرسة اجهينة االبتدائية للبنات2230702داخل/ حمام العليل 52307نينوى

ة2230703داخل/ حمام العليل 52307نينوى 3263تصويت عاممدرسة منير

6191تصويت عاممدرسة العربيد االبتدائية2230801خارج/ حمام العليل 52308نينوى

3127تصويت عاممدرسة البوسيف االبتدائية2230802خارج/ حمام العليل 52308نينوى

3174تصويت عاممدرسة الجرن االبتدائية2230803خارج/ حمام العليل 52308نينوى

1208تصويت عاممدرسة الخرار االبتدائية2230804خارج/ حمام العليل 52308نينوى

ن2230805خارج/ حمام العليل 52308نينوى 1163تصويت عاممدرسة ابتدائية المستنطق للبنير

5200تصويت عامثانوية تلول نارص2230901الشورة52309نينوى

3237تصويت عامابتدائية تل واعي2230902الشورة52309نينوى

ن2230903الشورة52309نينوى 1338تصويت عامثانوية شويرات للبنير

1170تصويت عامثانوية تلول نارص2230904الشورة52309نينوى

ن2230905الشورة52309نينوى ار للبنير 3239تصويت عامثانوية الشهيد رصن

ي االبتدائية2231001داخل/ القيارة 52310نينوى
ى
ف 356تصويت عاممدرسة حميدية رس 

3279تصويت عاممدرسة الحود االبتدائية2231002داخل/ القيارة 52310نينوى

ي المختلطة2231003داخل/ القيارة 52310نينوى
3224تصويت عامثانوية الحود الفوقائن
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ن2231004داخل/ القيارة 52310نينوى 3245تصويت عامثانوية الزاوية للبنير

3158تصويت عاممدرسة الوفاء الجديدة2231005داخل/ القيارة 52310نينوى

2323تصويت خاصمدرسة الوفاء الجديدة2231050داخل/ القيارة 52310نينوى

1161تصويت عاممدرسة حجف2231101الحضن52311نينوى

192تصويت عاممدرسة ميدان قلي2231102الحضن52311نينوى

3165تصويت عامابتدائية تل فارس2231103الحضن52311نينوى

كمانية الشمالية2231104الحضن52311نينوى 5136تصويت عامابتدائية اليى

1145تصويت عاممدرسة المفلكة2231105الحضن52311نينوى

1168تصويت عاممتوسطة تل عبطة للبنات2231106الحضن52311نينوى

ن2231107الحضن52311نينوى 1162تصويت عامابتدائية تل عبطة للبنير

3107تصويت عاممدرسة تل عبطة االبتدائية2231108الحضن52311نينوى

3204تصويت خاصمدرسة تل عبطة االبتدائية2231150الحضن52311نينوى

3212تصويت عاممدرسة العوسجة االبتدائية2231201خارج/ القيارة 52312نينوى

ن2231202خارج/ القيارة 52312نينوى 3307تصويت عامثانوية الشهيد حسن الزيدان للبنير

5246تصويت عاممدرسة درباس االبتدائية2231203خارج/ القيارة 52312نينوى

1253تصويت عاممدرسة المكوك االبتدائية2231204خارج/ القيارة 52312نينوى

3176تصويت عاممدرسة تل الشعير2231205خارج/ القيارة 52312نينوى

1270تصويت عاممدرسة السلطان عبد هللا2231206خارج/ القيارة 52312نينوى

5286تصويت خاصمدرسة العوسجة االبتدائية2231250خارج/ القيارة 52312نينوى

3122تصويت عاممدرسة الحمدانية االبتدائية2232201البعاج52322نينوى

ي االبتدائية2232202البعاج52322نينوى
3124تصويت عاممدرسة الجغيفن

6130تصويت عامثانوية الرسالة للبنات2235201المامون52352نينوى

ي الموصل2235202المامون52352نينوى
ن
ي ف

3156تصويت عاممركز التدريب المهبن

ن2235203المامون52352نينوى 6170تصويت عاممدرسة ابو عبيدة الجراح للبنير

ن2235204المامون52352نينوى 5194تصويت عاممدرسة ابو عبيدة الجراح للبنير

ن2235205المامون52352نينوى ي للبنير 5167تصويت عاممدرسة صالح الدين االيوئر

ن2235206المامون52352نينوى ي للبنير 5152تصويت عاممدرسة صالح الدين االيوئر

5167تصويت عاممدرسة تل زلط االبتدائية2235401المحلبية52354نينوى

1220تصويت عاممدرسة عداية2235402المحلبية52354نينوى

ن2235403المحلبية52354نينوى 5141تصويت عامثانوية اغزيل للبنير

386تصويت عاممدرسة خبازة االبتدائية3331101الحضن53311نينوى

3155تصويت عاممدرسة ابو سنام3331102الحضن53311نينوى
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693تصويت عاممدرسة ادحيلة االبتدائية3331103الحضن53311نينوى

6170تصويت عاممدرسة أشوا االبتدائية3331105الحضن53311نينوى

3306تصويت عاممدرسة محسن المرير االبتدائية3331201خارج/ القيارة 53312نينوى

ي الثانية3331202خارج/ القيارة 53312نينوى 5311تصويت عامثانوية امام غرئر

6309تصويت عاممدرسة اجحلة االبتدائية3331203خارج/ القيارة 53312نينوى

5319تصويت عاممدرسة اكريدي االبتدائية3331204خارج/ القيارة 53312نينوى

اس3331205خارج/ القيارة 53312نينوى 5248تصويت عامثانوية الشهيد احمد حسن ميى

ي االوىل3331206خارج/ القيارة 53312نينوى 2236تصويت عامثانوية امام غرئر

3143تصويت عاممدرسة ام الزنابير االبتدائية3332201البعاج53322نينوى

689تصويت عاممدرسة ثري الكراح3332202البعاج53322نينوى

ن االبتدائية3332204البعاج53322نينوى 1131تصويت عاممدرسة ابو راسير

ن3335201المامون53352نينوى 5137تصويت عاممدرسة الشهداء االبتدائية للبنير

ن3335202المامون53352نينوى 3139تصويت عاممدرسة الشهداء االبتدائية للبنير

377تصويت عاممدرسة داود السيد خليل للبنات3335203المامون53352نينوى

ن3335205المامون53352نينوى 5161تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية للبنير

ن3335206المامون53352نينوى 5149تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية للبنير

397تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات133701الشفاء61337نينوى

399تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات133702الشفاء61337نينوى

273تصويت عاممدرسة المناهل االبتدائية133703الشفاء61337نينوى

363تصويت عاممدرسة المناهل االبتدائية133704الشفاء61337نينوى

اعم133705الشفاء61337نينوى 260تصويت عامروضة الير

12379تصويت خاصمتوسطة الشيماء للبنات133750الشفاء61337نينوى

ي61338نينوى 3102تصويت عاماعدادية ابن االثير للبنات133801العريبر

ي61338نينوى ن133802العريبر 5157تصويت عاممتوسطة الفاروق للبنير

ي61338نينوى ن133803العريبر 5140تصويت عاممتوسطة الفاروق للبنير

653تصويت عاممدرسة حفصة االبتدائية للبنات133901الحدباء61339نينوى

654تصويت عاممدرسة الطاهرة االبتدائية المختلطة133902الحدباء61339نينوى

ن133903الحدباء61339نينوى 348تصويت عاممدرسة االخالص االبتدائية للبنير

ن133904الحدباء61339نينوى 266تصويت عاممدرسة االخالص االبتدائية للبنير

ن133905الحدباء61339نينوى 384تصويت عاممدرسة الوليد االبتدائية للبنير

5149تصويت عاممدرسة الرحمة االبتدائية للبنات133906الحدباء61339نينوى

ن133907الحدباء61339نينوى 367تصويت عاممدرسة الوليد االبتدائية للبنير
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6121تصويت عاممتوسطة خولة بنت االزور للبنات134001الرفاعي61340نينوى

1156تصويت عاممدرسة النهظة االبتدائية للبنات134002الرفاعي61340نينوى

ن134003الرفاعي61340نينوى 6148تصويت عاممتوسطة ابو بكر الصديق للبنير

6133تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية للبنات134004الرفاعي61340نينوى

ن134005الرفاعي61340نينوى 6106تصويت عاممتوسطة ابو بكر الصديق للبنير

ن134050الرفاعي61340نينوى 2247تصويت خاصمدرسة النهضة االبتدائية للبنير

6125تصويت عاممدرسة نعيم بن مسعود للبنات134101موصل الجديدة61341نينوى

5160تصويت عاممدرسة نعيم بن مسعود للبنات134102موصل الجديدة61341نينوى

5154تصويت عاممعهد اعداد المعلمات134103موصل الجديدة61341نينوى

3137تصويت عاماعدادية موصل الجديدة للبنات134104موصل الجديدة61341نينوى

3105تصويت عاماعدادية موصل الجديدة للبنات134105موصل الجديدة61341نينوى

ن134106موصل الجديدة61341نينوى 6169تصويت عاممدرسة القدس االبتدائية للبنير

6123تصويت عامثانوية الفضيلة للبنات134801المنصور61348نينوى

3139تصويت عاممدرسة المنصور134802المنصور61348نينوى

ن134803المنصور61348نينوى 5139تصويت عاممدرسة ميسلون للبنير

3140تصويت عاممدرسة ابن زيدون134804المنصور61348نينوى

392تصويت عاممدرسة الصديق للبنات134901باب الجديد61349نينوى

388تصويت عاممدرسة الصديق للبنات134902باب الجديد61349نينوى

ن134903باب الجديد61349نينوى 3122تصويت عاممتوسطة الوثبة للبنير

389تصويت عاممتوسطة الشعب للبنات135001وادي حجر61350نينوى

383تصويت عاممتوسطة الشعب للبنات135002وادي حجر61350نينوى

3140تصويت عاماعدادية الكفاح للبنات135003وادي حجر61350نينوى

395تصويت عاماعدادية الكفاح للبنات135004وادي حجر61350نينوى

3100تصويت عاممتوسطة المركزية135005وادي حجر61350نينوى

ي تمام61351نينوى 371تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية للبنات135101ائر

ي تمام61351نينوى 5100تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية للبنات135102ائر

ي تمام61351نينوى 3339تصويت خاصمدرسة الزهراء االبتدائية للبنات135150ائر

موك61353نينوى ن135301الير 5157تصويت عاممدرسة العدنانية للبنير

موك61353نينوى ن135302الير 6111تصويت عاممدرسة العدنانية للبنير

موك61353نينوى ن135303الير 3124تصويت عاممدرسة االنتصار للبنير

موك61353نينوى ن للبنات135304الير 3120تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

موك61353نينوى ن للبنات135305الير 5104تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

Page 89 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

موك61353نينوى ن135306الير 3118تصويت عاممدرسة نبوخذ نض للبنير

موك61353نينوى 6101تصويت عاماعدادية ميسلون للبنات135307الير

موك61353نينوى ن135350الير 3377تصويت خاصمدرسة العدنانية االبتدائية للبنير

ن135401المحلبية61354نينوى 3187تصويت عاممدرسة المحلبية االبتدائية للبنير

3233تصويت عاممدرسة المحلبية االبتدائية للبنات135402المحلبية61354نينوى

2108تصويت عاممدرسة شيخ ابراهيم االبتدائية135403المحلبية61354نينوى

5277تصويت خاصمدرسة المحلبية االبتدائية للبنات135450المحلبية61354نينوى

3175تصويت عاممدرسة بادوش االوىل المختلطة135501الحميدات61355نينوى

3213تصويت عاممدرسة اسكان معمل بادوش االبتدائية135502الحميدات61355نينوى

6223تصويت عاممدرسة بادوش الثالثة االبتدائية135503الحميدات61355نينوى

3169تصويت عامثانوية بادوش للبنات135504الحميدات61355نينوى

ن135505الحميدات61355نينوى 1341تصويت عاممدرسة احليلة االبتدائية للبنير

3331تصويت خاصمدرسة بادوش االبتدائية االوىل135550الحميدات61355نينوى

ن2233701الشفاء62337نينوى ي وقاص للبنير 6155تصويت عاممدرسة سعد بن ائر

ن2233702الشفاء62337نينوى 3129تصويت عاممتوسطة النض للبنير

ن2233703الشفاء62337نينوى 6138تصويت عاممتوسطة النض للبنير

ن2233704الشفاء62337نينوى 3108تصويت عاممدرسة سيناء للبنير

6136تصويت عاممدرسة الكواكب للبنات2233705الشفاء62337نينوى

ي62338نينوى ن2233802العريبر ي للبنير 5163تصويت عاممدرسة الفارس العرئر

ي62338نينوى ن2233803العريبر 3129تصويت عاممتوسطة عداس للبنير

ي62338نينوى ن2233804العريبر 3129تصويت عاممتوسطة عداس للبنير

ن2233901الحدباء62339نينوى 5144تصويت عاممدرسة المكاسب للبنير

ن2233902الحدباء62339نينوى 6124تصويت عاممتوسطة الحدباء للبنير

3102تصويت عامثانوية البتول للبنات2233903الحدباء62339نينوى

585تصويت عاممدرسة الخالدية للبنات2233904الحدباء62339نينوى

596تصويت عاممدرسة الخالدية للبنات2233905الحدباء62339نينوى

3149تصويت عامثانوية الخنساء للبنات2234001الرفاعي62340نينوى

3175تصويت عاممدرسة الوالء للبنات2234002الرفاعي62340نينوى

9161تصويت عاممدرسة الصحابة االبتدائية للبنات2234003الرفاعي62340نينوى

ن2234004الرفاعي62340نينوى 1185تصويت عاممتوسطة الشهاب للبنير

ن2234101موصل الجديدة62341نينوى 3112تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية للبنير

ن2234102موصل الجديدة62341نينوى 3130تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية للبنير
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ن2234103موصل الجديدة62341نينوى 3100تصويت عاممتوسطة البحرين للبنير

2116تصويت عاماعدادية االنتصار الصناعية2234104موصل الجديدة62341نينوى

ن2234105موصل الجديدة62341نينوى 6171تصويت عاممدرسة الفاروق االبتدائية للبنير

3159تصويت عاماعدادية الحكمة2234801المنصور62348نينوى

ن2234901باب الجديد62349نينوى 3105تصويت عاماالعدادية الغربية للبنير

ن2234902باب الجديد62349نينوى 597تصويت عاماالعدادية الغربية للبنير

ن2234903باب الجديد62349نينوى 397تصويت عاممتوسطة موىس بن نصير للبنير

ن2234904باب الجديد62349نينوى 3109تصويت عاممتوسطة موىس بن نصير للبنير

ن2234905باب الجديد62349نينوى 375تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائية للبنير

3133تصويت عاممدرسة بردى2235001وادي حجر62350نينوى

3114تصويت عاممدرسة بردى2235002وادي حجر62350نينوى

5142تصويت عاممدرسة كندة2235003وادي حجر62350نينوى

5137تصويت عاممدرسة شط العرب2235004وادي حجر62350نينوى

5144تصويت عاممدرسة شط العرب2235005وادي حجر62350نينوى

384تصويت عاممدرسة عمار بن يارس2235006وادي حجر62350نينوى

ي تمام62351نينوى ن2235101ائر 5105تصويت عاممدرسة العراقية االبتدائية للبنير

ي تمام62351نينوى 397تصويت عاممدرسة الهدى االبتدائية المختلطة2235102ائر

موك62353نينوى ن2235302الير ي للبنير 2177تصويت عاممدرسة القرطبر

موك62353نينوى ن2235304الير 5163تصويت عاممتوسطة الجمهورية للبنير

موك62353نينوى ن2235305الير 1143تصويت عاممدرسة الجاحظ للبنير

ن2235501الحميدات62355نينوى 3156تصويت عاممدرسة المواىلي االبتدائية للبنير

ن2235502الحميدات62355نينوى 3322تصويت عاممدرسة المواىلي االبتدائية للبنير

ن2235503الحميدات62355نينوى 3243تصويت عامثانوية تويم للبنير

ن2235504الحميدات62355نينوى 6290تصويت عاممدرسة مجارين االبتدائية للبنير

599تصويت عاماعدادية اليقضة للبنات3333701الشفاء63337نينوى

ن3333702الشفاء63337نينوى ى للبنير 3113تصويت عاممتوسطة بدر الكير

ن3333703الشفاء63337نينوى ى للبنير 3112تصويت عاممتوسطة بدر الكير

6100تصويت عاماعدادية اليقضة للبنات3333704الشفاء63337نينوى

ن3333705الشفاء63337نينوى 362تصويت عاممدرسة ابن سينا االبتدائية للبنير

ن3333706الشفاء63337نينوى 3129تصويت عاممدرسة ابن سينا االبتدائية للبنير

ي63338نينوى ن3333801العريبر 3126تصويت عاماعدادية خالد بن الوليد للبنير

ي63338نينوى ن3333802العريبر 5200تصويت عاممدرسة دار العلوم االبتدائية للبنير
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ي63338نينوى اء االبتدائية للبنات3333803العريبر 5227تصويت عاممدرسة الخضن

3178تصويت عاممدرسة الطليعة3334801المنصور63348نينوى

موك63353نينوى ن3335301الير 1187تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية للبنير

موك63353نينوى ن3335302الير 11211تصويت عاممتوسطة النهروان للبنير

موك63353نينوى ن3335303الير 2239تصويت عاممدرسة االبطال االبتدائية للبنير

موك63353نينوى ن3335304الير 1189تصويت عاممتوسطة حلب للبنير

5269تصويت عاممدرسة اسكي موصل االبتدائية3335501الحميدات63355نينوى

5158تصويت عاممدرسة حلبية االبتدائية المختلطة3335502الحميدات63355نينوى

1427تصويت عاممدرسة الزنازل االبتدائية المختلطة3335504الحميدات63355نينوى

1155تصويت عاممتوسطة الرشيدية للبنات131601الرشيدية71316نينوى

5178تصويت عاممتوسطة الرشيدية للبنات131602الرشيدية71316نينوى

3197تصويت عاممدرسة الوسام االبتدائية131603الرشيدية71316نينوى

6139تصويت عامروضة الرشيدية131605الرشيدية71316نينوى

3214تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية131606الرشيدية71316نينوى

1167تصويت عاممدرسة الرشيدية للبنات131607الرشيدية71316نينوى

3105تصويت عاممدرسةالجامعة المختلطة133301االندلس71333نينوى

396تصويت عاممدرسةالجامعة المختلطة133302االندلس71333نينوى

ن133303االندلس71333نينوى 3171تصويت عاممتوسطة عامر عبدهللا للبنير

ن133304االندلس71333نينوى 378تصويت عاممتوسطة عامر عبدهللا للبنير

ن133350االندلس71333نينوى 4348تصويت خاصمتوسطة عامر عبدهللا للبنير

3129تصويت عاماعدادية الطالئع133401الزهور71334نينوى

399تصويت عاماعدادية الطالئع133402الزهور71334نينوى

375تصويت عاممتوسطة الحريري133403الزهور71334نينوى

5130تصويت عاممتوسطة الحريري133404الزهور71334نينوى

393تصويت عاممتوسطة الشموخ133405الزهور71334نينوى

3126تصويت عاممدرسة زهرة المدائن133406الزهور71334نينوى

6143تصويت عاممدرسة زهرة المدائن133407الزهور71334نينوى

5158تصويت عاممتوسطة سعيد بن المسيب133408الزهور71334نينوى

ن133501المثبن71335نينوى 6150تصويت عاممدرسة االزد االبتدائية للبنير

ي االبتدائية133502المثبن71335نينوى
371تصويت عاممدرسة بالل الحبش 

257تصويت عاممدرسة نسيبة االنصارية للبنات133503المثبن71335نينوى

3105تصويت عاماعدادية الرسالة االسالمية133504المثبن71335نينوى
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ن133505المثبن71335نينوى 5123تصويت عاممتوسطة عثمان بن عفان للبنير

ن133506المثبن71335نينوى 6145تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية للبنير

ن133507المثبن71335نينوى 6142تصويت عاممدرسة االزد االبتدائية للبنير

3104تصويت عاممتوسطة الشام للبنات133508المثبن71335نينوى

ن133509المثبن71335نينوى 5101تصويت عاممتوسطة النضال للبنير

6106تصويت عاممتوسطة النعمانية134201الجزائر71342نينوى

388تصويت عاممتوسطة النعمانية134202الجزائر71342نينوى

365تصويت عاممدرسة النخيل134203الجزائر71342نينوى

367تصويت عاممدرسة النخيل134204الجزائر71342نينوى

379تصويت عاممدرسة محمد الدره134205الجزائر71342نينوى

369تصويت عاممدرسة محمد الدره134206الجزائر71342نينوى

ن134701النض71347نينوى 5126تصويت عاماعدادية دار السالم للبنير

ن134702النض71347نينوى 349تصويت عاممدرسة ياقوت الحموي للبنير

250تصويت عاممعهد اعداد المعلمات134703النض71347نينوى

ن134750النض71347نينوى 1357تصويت خاصاعدادية دار السالم للبنير

ن2231601الرشيدية72316نينوى 5279تصويت عامابتدائية القبة للبنير

يخان السفل المختلطة2231602الرشيدية72316نينوى 6200تصويت عامابتدائية الرس 

ن2231603الرشيدية72316نينوى 5275تصويت عامابتدائية الشهب للبنير

ن2231604الرشيدية72316نينوى 5260تصويت عامثانوية القبة للبنير

ن2231605الرشيدية72316نينوى 2291تصويت عاممدرسة سد بادوش للبنير

ن2231606الرشيدية72316نينوى يخان العليا للبنير 1302تصويت عاممدرسة الرس 

1130تصويت عاممدرسة المعاىلي2233301االندلس72333نينوى

1179تصويت عاماعدادية الصناعة2233302االندلس72333نينوى

2145تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد2233303االندلس72333نينوى

ي طالب2233304االندلس72333نينوى 3127تصويت عاممتوسطة جعفر بن ائر

3130تصويت عاماعدادية زينب للبنات2233305االندلس72333نينوى

6336تصويت خاصمدرسة اسامة بن زيد2233350االندلس72333نينوى

ي2233401الزهور72334نينوى اث العرئر
1115تصويت عاممدرسة اليى

ي2233402الزهور72334نينوى اث العرئر
6147تصويت عاممدرسة اليى

3127تصويت عاممدرسة االرقم2233403الزهور72334نينوى

3109تصويت عاممدرسة االرقم2233404الزهور72334نينوى

6126تصويت عامثانوية انس بن مالك2233405الزهور72334نينوى
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3132تصويت عاممدرسة عبد هللا بن عباس2233406الزهور72334نينوى

342تصويت عامثانوية انس بن مالك2233407الزهور72334نينوى

6141تصويت عاممدرسة الصفا2233408الزهور72334نينوى

5141تصويت عاممدرسة الصفا2233409الزهور72334نينوى

ي2233450الزهور72334نينوى اث العرئر
3370تصويت خاصمدرسة اليى

1157تصويت عاماعدادية عمر بن عبد العزيز2233501المثبن72335نينوى

5117تصويت عاماعدادية عمر بن عبد العزيز2233502المثبن72335نينوى

6162تصويت عامثانوية الحرية2233503المثبن72335نينوى

3100تصويت عامابتدائية مصعب بن عمير2233504المثبن72335نينوى

6136تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية2233505المثبن72335نينوى

5156تصويت عاممتوسطة الرماح للبنات2233506المثبن72335نينوى

5105تصويت عاممتوسطة الكفاح2234201الجزائر72342نينوى

391تصويت عاممتوسطة الكفاح2234202الجزائر72342نينوى

ن2234203الجزائر72342نينوى 399تصويت عاماعدادية الكندي للبنير

381تصويت عاممدرسة المفاخر2234204الجزائر72342نينوى

381تصويت عاممتوسطة نينوى للبنات2234701النض72347نينوى

ن2234702النض72347نينوى ين للبنير ن 6110تصويت عامثانوية المتمير

ن2234703النض72347نينوى 3108تصويت عاممدرسة النعمانية للبنير

ن3333301االندلس73333نينوى 2150تصويت عاممدرسة الغفران للبنير

3107تصويت عاممدرسة الخمائل3333302االندلس73333نينوى

299تصويت عاماعدادية الحدباء التجارية3333303االندلس73333نينوى

587تصويت عاممدرسة الماجدات3333401الزهور73334نينوى

ن3333402الزهور73334نينوى 6120تصويت عاماعدادية عبدالعزيز عبدهللا للبنير

6100تصويت عاممدرسة الشهباء3333403الزهور73334نينوى

353تصويت عاممدرسة الشهباء3333404الزهور73334نينوى

ن3333405الزهور73334نينوى 5119تصويت عاممدرسة االكرمير

ن3333406الزهور73334نينوى 387تصويت عاممدرسة االكرمير

520تصويت عاممدرسة خزنة تبة االبتدائية3333407الزهور73334نينوى

26تصويت عاممدرسة خزنة تبة االبتدائية3333408الزهور73334نينوى

530تصويت عامابتدائية الموفقية3333409الزهور73334نينوى

ن3333501المثبن73335نينوى 1175تصويت عاممتوسطة فلسطير

ن3333502المثبن73335نينوى 3153تصويت عاممتوسطة فلسطير
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1168تصويت عاماعدادية االصمعي3333504المثبن73335نينوى

5127تصويت عاممدرسة الكفاءات االوىل االبتدائية3333505المثبن73335نينوى

ن3333550المثبن73335نينوى 4373تصويت خاصمتوسطة فلسطير

2139تصويت عاممدرسة البيارق االبتدائية133601الزهراء81336نينوى

6135تصويت عاممدرسة الكوفة133602الزهراء81336نينوى

2157تصويت عاممدرسة البواسل133603الزهراء81336نينوى

3136تصويت عاممدرسة القعقاع133605الزهراء81336نينوى

5153تصويت عاممدرسة القعقاع133606الزهراء81336نينوى

587تصويت عاممدرسة المربد للبنات133607الزهراء81336نينوى

ن133608الزهراء81336نينوى 3131تصويت عاممدرسة المحاربير

6137تصويت عاممدرسة شهدة بنت االبري133609الزهراء81336نينوى

1125تصويت عامثانوية فاطمة الزهراء134301عدن/ التاميم 81343نينوى

ن134302عدن/ التاميم 81343نينوى 5115تصويت عاممدرسة المتوكل للبنير

5128تصويت عاممدرسة خالد بن الوليد134303عدن/ التاميم 81343نينوى

ن134304عدن/ التاميم 81343نينوى 693تصويت عاماعدادية ام الربيعير

396تصويت عاممدرسة المروءة134401الكرامة81344نينوى

687تصويت عاممدرسة المروءة134402الكرامة81344نينوى

ن134403الكرامة81344نينوى 377تصويت عامثانوية ام المؤمنير

ن134404الكرامة81344نينوى 3136تصويت عامثانوية ام المؤمنير

3121تصويت عاممدرسة الحسن البضي134501الوحدة81345نينوى

3131تصويت عاممدرسة اقرأ134502الوحدة81345نينوى

1186تصويت عاممدرسة المامون134503الوحدة81345نينوى

5173تصويت عاممدرسة عكاظ134504الوحدة81345نينوى

اء بن مالك134505الوحدة81345نينوى 3142تصويت عاممدرسة الير

2169تصويت عاممدرسة العودة134506الوحدة81345نينوى

ن134550الوحدة81345نينوى 1361تصويت خاصمدرسة الحسن البضي للبنير

3140تصويت عاممدرسة الفداء134601صالح الدين81346نينوى

3122تصويت عاممدرسة المروج134602صالح الدين81346نينوى

ى للبنات134603صالح الدين81346نينوى 6153تصويت عاماعدادية خديجة الكير

5357تصويت خاصمدرسة الفداء االبتدائية134650صالح الدين81346نينوى

3110تصويت عاممدرسة العطاء2233601الزهراء82336نينوى

6153تصويت عاممدرسة العطاء2233602الزهراء82336نينوى
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اء2233603الزهراء82336نينوى 6135تصويت عاممدرسة البيى

390تصويت عاممتوسطة تدمر للبنات2233604الزهراء82336نينوى

3300تصويت خاصمدرسة العطاء2233650الزهراء82336نينوى

1182تصويت عاممدرسة الزيتون االبتدائية2234301عدن/ التاميم 82343نينوى

ن2234302عدن/ التاميم 82343نينوى 346تصويت عاممتوسطة الرشيد للبنير

699تصويت عاممدرسة مؤتة2234303عدن/ التاميم 82343نينوى

ن2234401الكرامة82344نينوى 558تصويت عاممدرسة عثمان الموصلي للبنير

1140تصويت عاممدرسة النيل2234402الكرامة82344نينوى

5158تصويت عاممدرسة الثائر للبنات2234403الكرامة82344نينوى

ن2234404الكرامة82344نينوى 5107تصويت عاممدرسة عثمان الموصلي للبنير

3120تصويت عامثانوية الصحوة العربية2234405الكرامة82344نينوى

5221تصويت عاماعدادية اليمن للبنات2234501الوحدة82345نينوى

6177تصويت عاممدرسة حليمة السعدية2234502الوحدة82345نينوى

3159تصويت عاممدرسة حليمة السعدية2234503الوحدة82345نينوى

14333تصويت عاممدرسة ناظم الطبقجلي2234504الوحدة82345نينوى

2161تصويت عاممدرسة زيد الخير2234506الوحدة82345نينوى

ن االبتدائية2234601صالح الدين82346نينوى 2188تصويت عاممدرسة الفراتير

5185تصويت عاممتوسطة الفاو للبنات2234602صالح الدين82346نينوى

3179تصويت عاممتوسطة الفاو للبنات2234603صالح الدين82346نينوى

1198تصويت عاممدرسة العابد االبتدائية2234604صالح الدين82346نينوى

6152تصويت عاممدرسة العابد االبتدائية2234605صالح الدين82346نينوى

ن االبتدائية2234650صالح الدين82346نينوى 3371تصويت خاصمدرسة الفراتير

ن3333603الزهراء83336نينوى 6121تصويت عاماعدادية الزهور للبنير

1197تصويت عاممدرسة ابن النفيس3333605الزهراء83336نينوى

3177تصويت عاممدرسة ابن النفيس3333606الزهراء83336نينوى

3134تصويت عاممدرسة عبد الوهاب الشواف االبتدائية3334301عدن/ التاميم 83343نينوى

ن3334302عدن/ التاميم 83343نينوى 3133تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية للبنير

3104تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية للبنات3334304عدن/ التاميم 83343نينوى

ن3334401الكرامة83344نينوى مذي للبنير
3152تصويت عاممدرسة اليى

366تصويت عاممدرسة عمر بن العاص3334403الكرامة83344نينوى

5138تصويت عاممدرسة عمر بن العاص3334404الكرامة83344نينوى

ن3334405الكرامة83344نينوى 5110تصويت عاممدرسة عبدالرحمن الداخل للبنير
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ن3334406الكرامة83344نينوى 5164تصويت عاممدرسة عبدالرحمن الداخل للبنير

3101تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان3334501الوحدة83345نينوى

3134تصويت عاممدرسة نابلس3334503الوحدة83345نينوى

2120تصويت عاممدرسة نابلس3334504الوحدة83345نينوى

3116تصويت عام اذار11مدرسة 3334505الوحدة83345نينوى

3136تصويت عام اذار11مدرسة 3334506الوحدة83345نينوى

399تصويت عاممتوسطة قتيبة بن مسلم الباهلي3334507الوحدة83345نينوى

378تصويت عاممتوسطة قتيبة بن مسلم الباهلي3334508الوحدة83345نينوى

9168تصويت عاممدرسة قباء االبتدائية3334601صالح الدين83346نينوى

3204تصويت عاممدرسة قباء االبتدائية3334602صالح الدين83346نينوى

5199تصويت عاممدرسة االصالة للبنات3334603صالح الدين83346نينوى

3208تصويت عاممدرسة االصالة للبنات3334604صالح الدين83346نينوى

3164تصويت عاممدرسة عز الدين القسام للبنات3334605صالح الدين83346نينوى

ن3334606صالح الدين83346نينوى 6179تصويت عاممتوسطة االقض للبنير

3154تصويت عامثانوية التقدم للبنات138201القادسية11382كركوك

5152تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية138202القادسية11382كركوك

ن138203القادسية11382كركوك 6185تصويت عاممتوسطة الفارس للبنير

ن138204القادسية11382كركوك 6197تصويت عاممدرسة االصالة للبنير

1191تصويت عاممدرسة طيبة للبنات138205القادسية11382كركوك

ن138206القادسية11382كركوك 1196تصويت عاممدرسة زانا للبنير

3210تصويت عاممدرسة جراخان138207القادسية11382كركوك

ن138208القادسية11382كركوك 3198تصويت عاممدرسة زيار للبنير

2161تصويت عاممدرسة ماريا القطبية138209القادسية11382كركوك

5227تصويت عاممتوسطة بيشوا138402داقوق11384كركوك

3234تصويت عاممدرسة افتخار138405داقوق11384كركوك

3155تصويت عاممدرسة زمناكو138406داقوق11384كركوك

ي138407داقوق11384كركوك
3214تصويت عاممدرسة الشيخ رضا الطالبائن

1190تصويت عاممدرسة طوبزاوة138408داقوق11384كركوك

ي138409داقوق11384كركوك
3281تصويت عاممدرسة اشبى

ن138450داقوق11384كركوك 4338تصويت خاصثانوية الشفق للبنير

3256تصويت خاصمدرسة االمل138451داقوق11384كركوك

6176تصويت عامثانوية الجواهري138501الدبس11385كركوك
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3180تصويت عاممدرسة مصطفن جواد138502الدبس11385كركوك

6167تصويت عاممدرسة اراس االبتدائية138503الدبس11385كركوك

6151تصويت عاممتوسطة نيشتمان المخطلتة138504الدبس11385كركوك

3224تصويت عاممدرسة دوبز المختلطة138505الدبس11385كركوك

1119تصويت عاممدرسة مرع138506الدبس11385كركوك

3205تصويت عاممدرسة باجوان138507الدبس11385كركوك

ي138508الدبس11385كركوك 3124تصويت عاممدرسة صابونىحر

3326تصويت خاصثانوية الجواهري138550الدبس11385كركوك

3292تصويت خاصمدرسة مصطفن جواد138551الدبس11385كركوك

6159تصويت عامثانوية هورمان138701رحيم آوه11387كركوك

5197تصويت عاممدرسة اخيى138702رحيم آوه11387كركوك

ي138703رحيم آوه11387كركوك
3154تصويت عامروضة اشبى

3214تصويت عاممدرسة رحيم اوى138704رحيم آوه11387كركوك

ي138705رحيم آوه11387كركوك 3152تصويت عاممدرسة ئه سير

3174تصويت عاممدرسة خان زاد138706رحيم آوه11387كركوك

1259تصويت عاممدرسة كوركجال138707رحيم آوه11387كركوك

1321تصويت عاممدرسة سيكانيان138708رحيم آوه11387كركوك

4288تصويت خاصثانوية هورمان138750رحيم آوه11387كركوك

3142تصويت عاممدرسة الوثبة138801عرفة11388كركوك

2153تصويت عاممدرسة بهرة االبتدائية138802عرفة11388كركوك

3155تصويت عاممدرسة القبس االبتدائية138803عرفة11388كركوك

5210تصويت عاممدرسة زاكروس االبتدائية138804عرفة11388كركوك

3151تصويت عاممدرسة الصفاء138805عرفة11388كركوك

3130تصويت عاممدرسة ايشيق138806عرفة11388كركوك

وي138808عرفة11388كركوك 3202تصويت عاممدرسة شين

2140تصويت عاممدرسة الرازي138809عرفة11388كركوك

3210تصويت عامروضة ناسكة138810عرفة11388كركوك

2149تصويت عامطارق بن زياد االبتدائية138811عرفة11388كركوك

5284تصويت خاصمدرسة الوثبة138850عرفة11388كركوك

5355تصويت خاصمدرسة بهرة االبتدائية138851عرفة11388كركوك

5201تصويت عام اذار للبنات11مدرسة 139301االسكان11393كركوك

3181تصويت عاممتوسطة االسكان للبنات139302االسكان11393كركوك
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3168تصويت عاممدرسة يادكار139303االسكان11393كركوك

3131تصويت عاممدرسة مهابات للبنات139304االسكان11393كركوك

ن139305االسكان11393كركوك 3157تصويت عاماعدادية ازادي للبنير

3162تصويت عاممدرسة زنجوري139306االسكان11393كركوك

2120تصويت عاممدرسة كوالن139307االسكان11393كركوك

3187تصويت عاممدرسة رزكاري139308االسكان11393كركوك

3135تصويت عامروضة كواللة139309االسكان11393كركوك

ي139310االسكان11393كركوك
3170تصويت عاممتوسطة رسكائن

3217تصويت عاممدرسة شادمان139311االسكان11393كركوك

1360تصويت خاص اذار للبنات11مدرسة 139350االسكان11393كركوك

6188تصويت عامثانوية كرميان139501الشورجة11395كركوك

3177تصويت عاممدرسة تافكة139502الشورجة11395كركوك

3167تصويت عاممدرسة هلكرد139503الشورجة11395كركوك

3203تصويت عاممدرسة الشورجة139504الشورجة11395كركوك

3169تصويت عاممدرسةالفراقد االبتدائية139505الشورجة11395كركوك

ن139506الشورجة11395كركوك 3140تصويت عاممدرسة اري للبنير

3195تصويت عاممدرسة الوند139507الشورجة11395كركوك

3212تصويت عاممدرسة مولوي139508الشورجة11395كركوك

5197تصويت عاممدرسة رسجنار139509الشورجة11395كركوك

1208تصويت عاممدرسة كركوك نوي139601الحرية11396كركوك

3174تصويت عاممدرسة روز هاالت139602الحرية11396كركوك

5249تصويت عاماعدادية كوستان139603الحرية11396كركوك

3166تصويت عاماعدادية صناعة التحرير139604الحرية11396كركوك

6162تصويت عاممدرسة كويزة االبتدائية139605الحرية11396كركوك

3147تصويت عاممدرسة ابن الحزم139606الحرية11396كركوك

5201تصويت عاممدرسة جناران139607الحرية11396كركوك

ي139608الحرية11396كركوك
3163تصويت عاممدرسة اشبى

3154تصويت عامثانوية عمر المختار140101التون كوبري11401كركوك

3178تصويت عاممدرسة بيخال140103التون كوبري11401كركوك

6210تصويت عاممدرسة ديالن140105التون كوبري11401كركوك

5147تصويت عاممتوسطة حصار المختلطة140106التون كوبري11401كركوك

3171تصويت عاممدرسة حصار140107التون كوبري11401كركوك
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2502تصويت خاصثانوية عمر المختار140150التون كوبري11401كركوك

5278تصويت عاممدرسة فاطمة للبات140201ليالن11402كركوك

5226تصويت عاممدرسة قره حسن االبتدائية140202ليالن11402كركوك

6205تصويت عامثانوية هاجر للبنات140203ليالن11402كركوك

2278تصويت خاصمدرسة فاطمة للبات140250ليالن11402كركوك

2108تصويت عاممتوسطة رسكران2238501- الدبس 12385كركوك

3109تصويت عاممتوسطة بلكانة2238502- الدبس 12385كركوك

383تصويت عاممدرسة كيصومة2238503- الدبس 12385كركوك

5109تصويت عاممدرسة رسكران2238504- الدبس 12385كركوك

3198تصويت عاممدرسة اسو االبتدائية2238701- رحيم آوه 12387كركوك

5180تصويت عاممدرسة رزكاري االبتدائية2238702- رحيم آوه 12387كركوك

6171تصويت عاممدرسة تريفة2238703- رحيم آوه 12387كركوك

ي2238704- رحيم آوه 12387كركوك
6210تصويت عامنادي خاك الرياضن

3151تصويت عاممدرسة خانزاد2238705- رحيم آوه 12387كركوك

6177تصويت عاممدرسة الند2238706- رحيم آوه 12387كركوك

6181تصويت عاممدرسة زينو االبتدائية2238707- رحيم آوه 12387كركوك

3164تصويت عاممدرسة كوردي2238708- رحيم آوه 12387كركوك

3175تصويت عامروضة هاللة2238709- رحيم آوه 12387كركوك

3179تصويت عاممدرسة بابا كركر2238710- رحيم آوه 12387كركوك

3143تصويت عاممدرسة كوران2238711- رحيم آوه 12387كركوك

1176تصويت عاممدرسة شوراو2238712- رحيم آوه 12387كركوك

3338تصويت عاممدرسة سه كرمه2238713- رحيم آوه 12387كركوك

1177تصويت عاممدرسة روشناه2238714- رحيم آوه 12387كركوك

1319تصويت عاممدرسة عثمان فرج2238715- رحيم آوه 12387كركوك

1275تصويت عاممدرسة خاك2238716- رحيم آوه 12387كركوك

ي- عرفة 12388كركوك 5228تصويت عاممدرسة عثمان بن عفان238801عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك 3167تصويت عاممدرسة االمة العربية االبتدائية238802عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك 3195تصويت عاممتوسطة النضال238803عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك 3151تصويت عاممدرسة عالو محمود238804عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك 6326تصويت خاصمدرسة عثمان بن عفان238850عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك 5277تصويت خاصمدرسة االمة العربية االبتدائية238851عمل الشعبر

ي- عرفة 12388كركوك نمدرسة الكوثر االبتدائية238880عمل الشعبر 123تصويت نازحير
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3152تصويت عاممدرسة طوب قائر2239001- الماس / قورية 12390كركوك

3144تصويت عاماعدادية صناعة الماس2239002- الماس / قورية 12390كركوك

5148تصويت عاممدرسة المتوكل االبتدائية2239003- الماس / قورية 12390كركوك

2172تصويت عاممدرسة بيشكوتن2239004- الماس / قورية 12390كركوك

5160تصويت عاممدرسة تابان2239005- الماس / قورية 12390كركوك

ي كه س االبتدائية2239204- المصل 12392كركوك 2132تصويت عاممدرسة ئر

2117تصويت عامثانوية بيخود المسائية2239205- المصل 12392كركوك

ن2239206- المصل 12392كركوك 3160تصويت عاممتوسطة امام قاسم للبنير

3171تصويت عاممدرسة كازيوة2239301- االسكان 12393كركوك

3191تصويت عاممدرسة دروازة2239302- االسكان 12393كركوك

ة2239303- االسكان 12393كركوك ة مير 3169تصويت عاممدرسة بير

3163تصويت عاممدرسة ئاال2239304- االسكان 12393كركوك

3176تصويت عاممدرسة بليسة2239305- االسكان 12393كركوك

3177تصويت عاممدرسة كوردستان2239306- االسكان 12393كركوك

2141تصويت عاممدرسة كه ل االبتدائية2239307- االسكان 12393كركوك

6185تصويت عاممدرسة كردي نوروز2239308- االسكان 12393كركوك

3215تصويت عاممدرسة رسبست2239309- االسكان 12393كركوك

3207تصويت عاماعدادية نرجس2239501- الشورجة 12395كركوك

5193تصويت عاممدرسة شادان2239502- الشورجة 12395كركوك

3185تصويت عاممدرسة خان زاد2239503- الشورجة 12395كركوك

3206تصويت عاممدرسة هردي2239504- الشورجة 12395كركوك

2184تصويت عاممتوسطة بهار2239505- الشورجة 12395كركوك

ة للبنات2239506- الشورجة 12395كركوك 3190تصويت عامثانوية استير

3150تصويت عاممدرسة دابان2239507- الشورجة 12395كركوك

2148تصويت عاممدرسة بردة قارمان2239508- الشورجة 12395كركوك

3151تصويت عاممدرسة رابرين2239509- الشورجة 12395كركوك

5181تصويت عاممدرسة شوان االبتدائية3338701- رحيم آوه 13387كركوك

3227تصويت عاممدرسة قرناو3338702- رحيم آوه 13387كركوك

1142تصويت عاممدرسة تركمان باغ3338703- رحيم آوه 13387كركوك

3233تصويت عاممتوسطة بليسة3338704- رحيم آوه 13387كركوك

1147تصويت عاممدرسة جيمن3339501- الشورجة 13395كركوك

6204تصويت عاممدرسة قرة ويس االبتدائية3339502- الشورجة 13395كركوك
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ي االبتدائية3339503- الشورجة 13395كركوك
3176تصويت عاممدرسة رسكائن

ي3339504- الشورجة 13395كركوك
3180تصويت عاماعدادية رسكائن

3151تصويت عاممدرسة باش بالغ3339505- الشورجة 13395كركوك

347تصويت عاممدرسة جيمن كورة3339506- الشورجة 13395كركوك

6185تصويت عاممتوسطة باور3339507- الشورجة 13395كركوك

ي االبتدائية3339550- الشورجة 13395كركوك
4421تصويت خاصمدرسة رسكائن

ي3339551- الشورجة 13395كركوك
3374تصويت خاصاعدادية رسكائن

ن21381كركوك ن138101تسعير 5164تصويت عامثانوية الصدر للبنير

ن21381كركوك 3141تصويت عاممدرسة تسن شهيدالرى138102تسعير

ن21381كركوك 5164تصويت عاممدرسة هدايت صديقة الطفولة138103تسعير

ن21381كركوك 5183تصويت عاممدرسة كركوك االبتدائية138104تسعير

ن21381كركوك 5210تصويت عاممدرسة مطلو االبتدائية138105تسعير

3208تصويت عامثانوية الشفق للبنات138401داقوق21384كركوك

ن138403داقوق21384كركوك 6244تصويت عاممتوسطة امام حسير

3156تصويت عاماعدادية صناعة داقوق138404داقوق21384كركوك

1171تصويت عاممدرسة بريار138410داقوق21384كركوك

3190تصويت عاممدرسة ابو الدرداء االبتدائية138411داقوق21384كركوك

6165تصويت عامثانوية االزدهار للبنات138601طريق بغداد21386كركوك

ي138602طريق بغداد21386كركوك
ي تمام الطائ  5147تصويت عاممتوسطة ائر

5173تصويت عامثانوية غرناطة للبنات138603طريق بغداد21386كركوك

5158تصويت عاممدرسة النهوض االبتدائية138604طريق بغداد21386كركوك

3136تصويت عاماعدادية ابراهيم اسماعيل توفيق138605طريق بغداد21386كركوك

3178تصويت عاممدرسة زقاء اليمامة138606طريق بغداد21386كركوك

3155تصويت عاممدرسة فضوىلي االبتدائية138607طريق بغداد21386كركوك

3156تصويت عاممدرسة عرفة االساسية138807عرفة21388كركوك

5161تصويت عامثانوية الواسطي للبنات138901الواسطي21389كركوك

3154تصويت عاممتوسطة قتيبة بن مسلم138902الواسطي21389كركوك

ن138903الواسطي21389كركوك 3133تصويت عاماعدادية الجهاد لبنير

2153تصويت عاممدرسة كركر بابا االبتدائية138904الواسطي21389كركوك

5214تصويت عاممدرسة الفيالق االبتدائية138905الواسطي21389كركوك

5139تصويت عاممدرسة الشهيد قاسم كاظم138906الواسطي21389كركوك

5170تصويت عاممدرسة االبتكار االبتدائية138907الواسطي21389كركوك
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3133تصويت عامثانوية الشهباء للبنات138908الواسطي21389كركوك

ن للبنات139001الماس/ قورية 21390كركوك 5160تصويت عامثانوية حطير

3138تصويت عاممدرسة الحرية االبتدائية139002الماس/ قورية 21390كركوك

3144تصويت عاماعدادية التجارة االرساء139003الماس/ قورية 21390كركوك

3151تصويت عاممدرسة بكلر االبتدائية139004الماس/ قورية 21390كركوك

3241تصويت عاممتوسطة المجتبر139101رشاد/ تازة 21391كركوك

ن139102رشاد/ تازة 21391كركوك 2291تصويت عاماعدادية تازة للبنير

2223تصويت عاممدرسة شانلي االبتدائية139103رشاد/ تازة 21391كركوك

2281تصويت عاممدرسة علي الهادي139104رشاد/ تازة 21391كركوك

2178تصويت عاممدرسة خونكار بابا139105رشاد/ تازة 21391كركوك

3158تصويت عاممدرسة الشمسية االبتدائية139106رشاد/ تازة 21391كركوك

3259تصويت عاممدرسة الشهيد الحر139107رشاد/ تازة 21391كركوك

ن139108رشاد/ تازة 21391كركوك 1338تصويت عاممدرسة بشير للبنير

351تصويت عاممدرسة جرادغلو139109رشاد/ تازة 21391كركوك

4146تصويت خاصمتوسطة المجتبر139150رشاد/ تازة 21391كركوك

ن للبنات139201المصل21392كركوك 5176تصويت عاماعدادية فلسطير

3150تصويت عاممتوسطة عمر بن عبد العزيز139202المصل21392كركوك

5188تصويت عامثانةية المصل للبنات139203المصل21392كركوك

3114تصويت عاممدرسة رشدي مختار اوغلو139204المصل21392كركوك

3130تصويت عامثانوية القلعة للبنات139205المصل21392كركوك

9187تصويت عاممدرسة المعرفة139401حي العسكري21394كركوك

5188تصويت عاممدرسة المعراج االبتدائية139402حي العسكري21394كركوك

ن االبتدائية139403حي العسكري21394كركوك 6175تصويت عاممدرسة بلير

6151تصويت عاممدرسة فنار االبتدائية139404حي العسكري21394كركوك

ي وقاص139405حي العسكري21394كركوك 5122تصويت عاممدرسة سعد بن ائر

ن139406حي العسكري21394كركوك 3104تصويت عاممتوسطة الصالح للبنير

3128تصويت عامثانوية دجلة للبنات139407حي العسكري21394كركوك

3126تصويت عاممدرسة احد االبتدائية139408حي العسكري21394كركوك

نمدرسة يلدرم االبتدائية139480حي العسكري21394كركوك 6154تصويت نازحير

نمتوسطة علماء المستقبل139481حي العسكري21394كركوك 6264تصويت نازحير

5199تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية139701الخاصة21397كركوك

ن139702الخاصة21397كركوك 3117تصويت عاممتوسطة الغربية للبنير
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ات139703الخاصة21397كركوك ن 3142تصويت عامثانوية كركوك للمتمير

ن139704الخاصة21397كركوك 291تصويت عامثانوية بارالق للبنير

5274تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية139705الخاصة21397كركوك

5167تصويت عاممدرسة ايالف االبتدائية139706الخاصة21397كركوك

ن139707الخاصة21397كركوك 2148تصويت عاماعدادية التاميم للبنيير

2103تصويت عاممدرسة منهل االبتدائية139708الخاصة21397كركوك

ي139709الخاصة21397كركوك
2175تصويت عاممدرسة عبدالرحمن الغاففى

ن139750الخاصة21397كركوك 6333تصويت خاصثانوية بارالق للبنير

3163تصويت عاممدرسة كوبري شهيدالرى140102التون كوبري21401كركوك

ن140104التون كوبري21401كركوك 5201تصويت عاممدرسة التون كوبري للبنيير

1114تصويت عاممدرسة التون صو للبنات140108التون كوبري21401كركوك

5210تصويت عامثانوية الخنساء للبات140301حي النور21403كركوك

5195تصويت عاممدرسة المنذرية للبنات140302حي النور21403كركوك

3202تصويت عاممدرسة الوركاء140303حي النور21403كركوك

3176تصويت عاممتوسطة المندىلي140304حي النور21403كركوك

5173تصويت عاماعدادية ابن خلدون140305حي النور21403كركوك

5208تصويت عاممدرسة الفراهيدي االبتدائية140306حي النور21403كركوك

3184تصويت عاممتوسطة اليعربية140307حي النور21403كركوك

ن 22381كركوك 3178تصويت عاممعهد اعداد المعلمات2238101- تسعير

ن 22381كركوك 3177تصويت عامثانوية الهدى للبنات2238102- تسعير

ن 22381كركوك 3140تصويت عاممدرسة حمزة بن عبدالمطلب2238103- تسعير

ن 22381كركوك 2150تصويت عاممدرسة الشهيد الحكيم2238104- تسعير

ن 22381كركوك 3163تصويت عاممدرسة بيلكي االبتدائية2238105- تسعير

ن 22381كركوك 2180تصويت عاماعدادية الزهراء المهنية2238106- تسعير

ن 22381كركوك اهة2238107- تسعير ن 3159تصويت عاممتوسطة الين

ن2238201- القادسية 22382كركوك 3157تصويت عاممتوسطة النداء للبنير

3187تصويت عامثانوية النض للبنات2238202- القادسية 22382كركوك

ن2238203- القادسية 22382كركوك 2161تصويت عاممدرسة شط العرب للبنير

3142تصويت عاممدرسة الفردوس المختلطة2238204- القادسية 22382كركوك

3160تصويت عاممدرسة الكرام االبتدائية2238205- القادسية 22382كركوك

3158تصويت عامثانوية المستقبل2238206- القادسية 22382كركوك

ن2238207- القادسية 22382كركوك 6191تصويت عاممدرسة الجماهير للبنير
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ن2238208- القادسية 22382كركوك 3153تصويت عاممدرسة االشداء للبنير

ن2238250- القادسية 22382كركوك 1286تصويت خاصمتوسطة النداء للبنير

6157تصويت عاممدرسة تبوك2238401- داقوق 22384كركوك

3264تصويت عاممدرسة دجلة2238402- داقوق 22384كركوك

2185تصويت عاممدرسة حصاروست2238403- داقوق 22384كركوك

1268تصويت عاممدرسة طيار2238404- داقوق 22384كركوك

5209تصويت عاممدرسة مسجد االقض2238601- طريق بغداد 22386كركوك

3184تصويت عاممدرسة التحدي االبتدائبة2238602- طريق بغداد 22386كركوك

3202تصويت عامثانوية الحريري للبنات2238603- طريق بغداد 22386كركوك

3152تصويت عاممدرسة االحرار االبتدائية2238604- طريق بغداد 22386كركوك

ن2238605- طريق بغداد 22386كركوك 3180تصويت عامثانوية اتا بكلر للبنير

 بن علي2238606- طريق بغداد 22386كركوك
ن 5199تصويت عاممدرسة حسير

3334تصويت خاصمدرسة مسجد االقض2238650- طريق بغداد 22386كركوك

5164تصويت عامثانوية اسماء للبنات2238901- الواسطي 22389كركوك

2188تصويت عاممدرسة ابن جبير االبتدائية2238902- الواسطي 22389كركوك

5164تصويت عاممتوسطة جمال عبدالنارص2238903- الواسطي 22389كركوك

3136تصويت عاممدرسة شادليق االبتدائية2238904- الواسطي 22389كركوك

3166تصويت عاممدرسة عائشة2238905- الواسطي 22389كركوك

ي االبتدائية2238906- الواسطي 22389كركوك
6187تصويت عاممدرسة االمائن

5182تصويت عاممتوسطة الفجر للبنات2238907- الواسطي 22389كركوك

3160تصويت عاممدرسة الرسور2238908- الواسطي 22389كركوك

4275تصويت خاصثانوية اسماء للبنات2238950- الواسطي 22389كركوك

ن2238980- الواسطي 22389كركوك نثانوية ام البنير 1207تصويت نازحير

3186تصويت عاممدرسة المصل االبتدائية2239201- المصل 22392كركوك

3201تصويت عاممدرسة نغدة االبتدائية2239202- المصل 22392كركوك

5178تصويت عاممدرسة بريادي للكجان2239203- المصل 22392كركوك

5227تصويت عاممدرسة المجاهدين2239401- حي العسكري 22394كركوك

5184تصويت عاممدرسة الفضائل االبتدائية2239402- حي العسكري 22394كركوك

5196تصويت عاممدرسة القشلة2239403- حي العسكري 22394كركوك

6199تصويت عاممدرسة السىحر االبتدائية2239404- حي العسكري 22394كركوك

5196تصويت عاممدرسة االفق االبتدائية2239405- حي العسكري 22394كركوك

3150تصويت عامثانوية اليمامة للبنات2239406- حي العسكري 22394كركوك
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3111تصويت عاممدرسة بابل االبتدائية2239407- حي العسكري 22394كركوك

6146تصويت عامثانوية طوبزاوة المختلطة3339903- الرياض 23399كركوك

ي المختلطة3339904- الرياض 23399كركوك 5241تصويت عاماعدادية يايىحر

2239تصويت عامثانوية تركالن المختلطة3339905- الرياض 23399كركوك

ي المختلطة3339950- الرياض 23399كركوك 4225تصويت خاصاعدادية يايىحر

6170تصويت عاممدرسة اشبيلية االبتدائية138301الحويجة31383كركوك

3172تصويت عاممدرسة االتفائل االبتدائية138302الحويجة31383كركوك

3187تصويت عامثانوية الحويجة للبنات138303الحويجة31383كركوك

6184تصويت عامثانوية اوس138304الحويجة31383كركوك

3186تصويت عاماعدادية الحويجة138305الحويجة31383كركوك

3186تصويت عاممتوسطة طارق بن زياد138306الحويجة31383كركوك

3132تصويت عاماعدادية الحويجة المهنية138307الحويجة31383كركوك

5191تصويت عاممدرسة دار السالم138308الحويجة31383كركوك

1261تصويت عامثانوية تل علي138309الحويجة31383كركوك

ن138310الحويجة31383كركوك 3244تصويت عامثانوية الجبورية للبنير

5208تصويت عاممدرسة ذو النورين االبتدائية138311الحويجة31383كركوك

ن138350الحويجة31383كركوك 4181تصويت خاصثانوية اوس للبنير

3263تصويت عاممدرسة اللطيفية139801العباىسي31398كركوك

3242تصويت عاممدرسة الجبوراالوىل االبتداية139802العباىسي31398كركوك

5301تصويت عاممدرسة عرصة االبتدائية139803العباىسي31398كركوك

3281تصويت عام( 6 )مدرسة حوض 139804العباىسي31398كركوك

3212تصويت عام( 7 )مدرسة حوض 139805العباىسي31398كركوك

3228تصويت عاممدرسة غريب وسط االبتدائية139806العباىسي31398كركوك

1277تصويت عاممدرسة تل الذهب139807العباىسي31398كركوك

3182تصويت عاممدرسة االطياف االبتدائية139808العباىسي31398كركوك

3304تصويت عاممدرسة الشجرة139809العباىسي31398كركوك

6243تصويت خاصمدرسة الجبوراالوىل االبتداية139850العباىسي31398كركوك

1160تصويت عاممدرسة القناة االبتدائية139901الرياض31399كركوك

5110تصويت عاممدرسة الرياض االبتدائية139902الرياض31399كركوك

6128تصويت عامثانوية الرياض139903الرياض31399كركوك

6139تصويت عاممدرسة الحياة االبتدائية139904الرياض31399كركوك

5132تصويت عامثانوية الرشيد139905الرياض31399كركوك
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6190تصويت عام( 14 )مدرسة حوض 139906الرياض31399كركوك

6169تصويت عام( 16 )مدرسة حوض 139907الرياض31399كركوك

6111تصويت خاصمدرسة القناة االبتدائية139950الرياض31399كركوك

1153تصويت خاصمدرسة الرياض االبتدائية139951الرياض31399كركوك

ي140001الزاب31400كركوك
3287تصويت عاممدرسة الزاب االبتدائ 

3276تصويت عامثانوية الزاب االسفل140002الزاب31400كركوك

3263تصويت عاممدرسة االبطال العراق140003الزاب31400كركوك

2233تصويت عاممدرسة الصباغية االبتدائية140004الزاب31400كركوك

1285تصويت عاممدرسة الشميط االبتدائية140005الزاب31400كركوك

5339تصويت عامثانوية الخان2238301- الحويجة 32383كركوك

5262تصويت عاممدرسة شمالن االبتدائية2238302- الحويجة 32383كركوك

6288تصويت عامثانوية المعتصم2238303- الحويجة 32383كركوك

6301تصويت عاممدرسة ام كصير2238304- الحويجة 32383كركوك

3241تصويت عاممدرسة المحمودية االبتدائية2238305- الحويجة 32383كركوك

ن2238306- الحويجة 32383كركوك 5257تصويت عاممتوسطة االكرمير

3338تصويت عاممدرسة غمدان2238307- الحويجة 32383كركوك

3142تصويت عاممدرسة الفطنة2238308- الحويجة 32383كركوك

6215تصويت عاممدرسة سلمان الغرب2238309- الحويجة 32383كركوك

3223تصويت عاممدرسة المروة االبتدائية2238310- الحويجة 32383كركوك

1148تصويت خاصثانوية الخان2238350- الحويجة 32383كركوك

199تصويت عاممدرسة خراب روت2238505- الدبس 32385كركوك

ن2238506- الدبس 32385كركوك 3126تصويت عامثانوية كبيبة للبنير

6218تصويت عاممدرسة ملحة االبتدائية2238507- الدبس 32385كركوك

6115تصويت عامثانوية المأمون2239101- رشاد / تازة 32391كركوك

3129تصويت عاممدرسة علي الدحام2239102- رشاد / تازة 32391كركوك

258تصويت عاممدرسة الخرطوم االبتدائية2239103- رشاد / تازة 32391كركوك

6126تصويت عاممدرسة سامي العاضي2239104- رشاد / تازة 32391كركوك

2108تصويت عاممدرسة الخليل2239105- رشاد / تازة 32391كركوك

1145تصويت عاماعدادية مال عبد هللا مختلطة2239901- الرياض 32399كركوك

3124تصويت عامثانوية االسكندرونة مختلطة2239902- الرياض 32399كركوك

5200تصويت عاممتوسطة االستقامة2239903- الرياض 32399كركوك

5214تصويت عاممدرسة البويب االبتدائية2240001- الزاب 32400كركوك
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يعة االبتدائية2240002- الزاب 32400كركوك 1238تصويت عاممدرسة ارس 

5288تصويت عاممدرسة االبتهال االبتدائية2240003- الزاب 32400كركوك

5311تصويت عاممدرسة المغرب االبتدائية2240004- الزاب 32400كركوك

1194تصويت عاممدرسة ام العظام االبتدائية2240005- الزاب 32400كركوك

3142تصويت عاممدرسة مدينة المدن3339901- الرياض 33399كركوك

1137تصويت عاممدرسة خبازة الوسط3339902- الرياض 33399كركوك

5226تصويت عاممدرسة الشام149101الكاطون11491دياىل

3185تصويت عاممدرسة عائشة149102الكاطون11491دياىل

3221تصويت عاممدرسة بالط الشهداء149103الكاطون11491دياىل

3216تصويت عاممدرسة ابن الجوزي149104الكاطون11491دياىل

ن149105الكاطون11491دياىل 3155تصويت عاممدرسة حي المعلمير

بية149106الكاطون11491دياىل 3244تصويت عاممدرسة اليى

1240تصويت عاممدرسة المكاسب149107الكاطون11491دياىل

3166تصويت عاممدرسة طالب الزيدي149201العبارة11492دياىل

6227تصويت عاممدرسة الهويدر149203العبارة11492دياىل

3183تصويت عام(تدمر سابقا )مدرسة الصدرين 149204العبارة11492دياىل

2206تصويت عاممدرسة العدل149205العبارة11492دياىل

3182تصويت عاممدرسة العبارة149206العبارة11492دياىل

2196تصويت عاممدرسة زهرة149207العبارة11492دياىل

2177تصويت عاممدرسة خرنابات149208العبارة11492دياىل

2207تصويت عاممدرسة الحق االبتدائية149209العبارة11492دياىل

ي149210العبارة11492دياىل
يف الرضن 2156تصويت عاممدرسة الرس 

1174تصويت عاممدرسة الحكيم االبتدائية149211العبارة11492دياىل

3396تصويت خاصمدرسة العبارة149250العبارة11492دياىل

3209تصويت عاممدرسة ابن فرناس150001كنعان11500دياىل

3226تصويت عاممدرسة الزبيدات150002كنعان11500دياىل

3238تصويت عاممدرسة مكارم االخالق150003كنعان11500دياىل

ن150004كنعان11500دياىل 2225تصويت عاممدرسة خاتم المرسلير

1266تصويت عاممدرسة الجاحظ150005كنعان11500دياىل

1273تصويت عاممدرسة مراكش150006كنعان11500دياىل

1272تصويت عاممدرسة الرباط150007كنعان11500دياىل

اعم150008كنعان11500دياىل 1231تصويت عاممدرسة الير
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2275تصويت عامثانوية االلباب150010كنعان11500دياىل

146تصويت عاممدرسة الجمهورية150011كنعان11500دياىل

2261تصويت عاممدرسة عبدالكريم قاسم150012كنعان11500دياىل

2210تصويت خاصمدرسة مراكش150050كنعان11500دياىل

3198تصويت عاممدرسة تل اسمر150401بهرز11504دياىل

3228تصويت عاممدرسة عمر بن الخطاب150402بهرز11504دياىل

3199تصويت عاممتوسطة بهرز للبنات150403بهرز11504دياىل

ن 150404بهرز11504دياىل 3227تصويت عام( 1 )مدرسة امهات المؤمنير

3184تصويت عامثانوية اليمامة للبنات150405بهرز11504دياىل

6234تصويت عاممدرسة المحمدية150406بهرز11504دياىل

3206تصويت عام(1)مدرسة المستنض باهلل 150407بهرز11504دياىل

1191تصويت عامثانوية الصديق150408بهرز11504دياىل

ن 150409بهرز11504دياىل 3240تصويت عام( 2 )مدرسة امهات المؤمنير

3173تصويت عام(2)مدرسة المستنض باهلل 150410بهرز11504دياىل

3132تصويت عاممركز صىحي الجيل150411بهرز11504دياىل

1226تصويت عام(الفاضلية سابقا)مدرسة النهر الكبير150412بهرز11504دياىل

1311تصويت عاممدرسة لبنان150413بهرز11504دياىل

1343تصويت عاممدرسة الواسطي150415بهرز11504دياىل

1368تصويت عاممدرسة العراق الجديد150416بهرز11504دياىل

1354تصويت خاصمدرسة تل اسمر150450بهرز11504دياىل

5179تصويت عام2مدرسة بالط الشهداء 150901بعقوبة الجديدة11509دياىل

5147تصويت عام(الماجدات سابقا  )ثانوية جمانة 150902بعقوبة الجديدة11509دياىل

5168تصويت عاممدرسة الميثاق150903بعقوبة الجديدة11509دياىل

ي150904بعقوبة الجديدة11509دياىل
يف الرضن 3113تصويت عاممدرسة الرس 

6180تصويت عاممدرسة العراق150905بعقوبة الجديدة11509دياىل

6183تصويت عاممدرسة بعقوبة الجديدة150906بعقوبة الجديدة11509دياىل

3256تصويت عاممدرسة الضاحية االبتدائية150907بعقوبة الجديدة11509دياىل

3275تصويت عاممدرسة الشهيد صالح خليل150908بعقوبة الجديدة11509دياىل

1303تصويت عاممدرس االصيل االبتدائية150909بعقوبة الجديدة11509دياىل

3383تصويت خاصثانوية الحرية المطورة150950بعقوبة الجديدة11509دياىل

3161تصويت عام(1)مدرسة الدرر151001التحرير11510دياىل

3168تصويت عاممدرسة الغساسنة151002التحرير11510دياىل
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ي بن عروة 151003التحرير11510دياىل
5183تصويت عام(زين القوس سابقا )مدرسة هائن

3155تصويت عام(الشهيد وضاح سابقا)مدرسة سيدة النساء 151004التحرير11510دياىل

6174تصويت عاممدرسة موىس بن نصير151005التحرير11510دياىل

3173تصويت عاممدرسة طارق بن زياد151006التحرير11510دياىل

2172تصويت عاممدرسة االرتقاء151007التحرير11510دياىل

3385تصويت خاصمدرسة موىس بن نصير151050التحرير11510دياىل

3392تصويت خاصمدرسة سيدة النساء151051التحرير11510دياىل

5168تصويت عامثانوية جمال عبدالنارص151101بعقوبة المركز11511دياىل

3125تصويت عاممتوسطة شهداء االسالم151102بعقوبة المركز11511دياىل

3128تصويت عاممتوسطة االزدهار للبنات151103بعقوبة المركز11511دياىل

3125تصويت عامثانوية الحسن بن علي151104بعقوبة المركز11511دياىل

5172تصويت عاممدرسة الوثبة االبتدائية151105بعقوبة المركز11511دياىل

298تصويت عاماعدادية القدس للبنات151106بعقوبة المركز11511دياىل

2117تصويت عاماعدادية الزهراء للبنات151107بعقوبة المركز11511دياىل

ين151108بعقوبة المركز11511دياىل ن 2123تصويت عامثانوية الجواهري للمتمير

3364تصويت خاصاالعدادية المركزية151150بعقوبة المركز11511دياىل

ثانوية الحسن بن علي151180بعقوبة المركز11511دياىل
ن 15تصويت نازحير

ي سعد11512دياىل
ي سعد 151201ببن

6184تصويت عام(1)ثانوية ببن

ي سعد11512دياىل
2179تصويت عاممدرسة القمة151202ببن

ي سعد11512دياىل
5173تصويت عام(1)مدرسة البقيع 151203ببن

ي سعد11512دياىل
5238تصويت عام(1)مدرسة الفاو151204ببن

ي سعد11512دياىل
6165تصويت عاممدرسة الحسن العسكري151205ببن

ي سعد11512دياىل
133تصويت عام(1)مدرسة الوسام 151207ببن

ي سعد11512دياىل
3236تصويت عاممدرسة المروج151208ببن

ي سعد11512دياىل
1185تصويت عاممدرسة الوجوه الناظرة151209ببن

ي سعد11512دياىل
137تصويت عام(2)مدرسة الوسام 151210ببن

ي سعد11512دياىل
1186تصويت عاممدرسة ارض السواد151211ببن

ي سعد11512دياىل
1155تصويت عاممدرسة الجليل االبتدائية151215ببن

ي سعد11512دياىل
1233تصويت عاممدرسة القيم151217ببن

ي سعد11512دياىل
1324تصويت عاممدرسة مصباح الهدى151220ببن

ي سعد11512دياىل
1369تصويت خاصمدرسة القمة151250ببن

ن11513دياىل 6162تصويت عاممدرسة فاطمة151301حي المعلمير
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ن11513دياىل 3184تصويت عام(1)مدرسة العدنانية 151302حي المعلمير

ن11513دياىل 2117تصويت عام(1)مدرسة النجف 151304حي المعلمير

ن11513دياىل 2147تصويت عام(2)مدرسة النجف 151305حي المعلمير

ن11513دياىل 3183تصويت عام(1)مدرسة القاهرة 151306حي المعلمير

ن11513دياىل 3201تصويت عام(2)مدرسة القاهرة 151307حي المعلمير

ن11513دياىل 5217تصويت عاممدرسة المغفرة151308حي المعلمير

ن11513دياىل 5182تصويت عاممدرسة المجاهدة151309حي المعلمير

ن11513دياىل 6222تصويت عاممدرسة الرسالة المحمدية151310حي المعلمير

ن11513دياىل ن 151311حي المعلمير 5196تصويت عام(المفرق سابقا  )مدرسة البلد االمير

ن11513دياىل 3281تصويت عاممدرسة الخلفاء151312حي المعلمير

ن11513دياىل وج151314حي المعلمير 3129تصويت عاممدرسة الير

ن11513دياىل 3353تصويت خاصمدرسة االفاق151350حي المعلمير

1185تصويت عاممدرسة الشهيدة ايمان151401الرحمة11514دياىل

3171تصويت عاممدرسة الحياة151402الرحمة11514دياىل

5200تصويت عام(1)مدرسة االصمعي 151403الرحمة11514دياىل

1201تصويت عام(1)مدرسة االوزاعي151404الرحمة11514دياىل

3193تصويت عام(2)مدرسة االوزاعي 151405الرحمة11514دياىل

3195تصويت عاممدرسة المشكاة151406الرحمة11514دياىل

1297تصويت عاممتوسطة النمارق151408الرحمة11514دياىل

3282تصويت خاصمدرسة المشكاة151450الرحمة11514دياىل

ن151451الرحمة11514دياىل 1349تصويت خاصاعدادية صناعة حطير

ي 2249201العبارة12492دياىل
6181تصويت عام1مدرسة عبدالقادر الكيالئن

5207تصويت عام(1)مدرسة الظفر2249202العبارة12492دياىل

1172تصويت عاممدرسة المثل2249203العبارة12492دياىل

3112تصويت عاممدرسة البتول2249204العبارة12492دياىل

ي2249207العبارة12492دياىل 1233تصويت عاممدرسة الزمخرس 

3197تصويت عاممدرسة نهر الشيخ2249208العبارة12492دياىل

2251تصويت عاممدرسة الوطنية2249209العبارة12492دياىل

1320تصويت عاممدرسة البيت المعمور2249210العبارة12492دياىل

ن2249211العبارة12492دياىل 1381تصويت عاممتوسطة التبيير

3183تصويت عاممتوسطة المرسة2251001التحرير12510دياىل

3166تصويت عاممدرسة االدريشي2251002التحرير12510دياىل
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6199تصويت عاممتوسطه العامرية2251003التحرير12510دياىل

3192تصويت عاممدرسة سوريا2251004التحرير12510دياىل

6192تصويت عاممتوسطة االصدقاء2251005التحرير12510دياىل

5183تصويت عامثانوية ابن النديم2251006التحرير12510دياىل

2150تصويت عاممدرسة جنة الماؤى2251007التحرير12510دياىل

1207تصويت عاممدرسة بغداد2251101بعقوبة المركز12511دياىل

3179تصويت عاممدرسة المساعي2251102بعقوبة المركز12511دياىل

5185تصويت عامثانوية المؤمنة للبنات2251103بعقوبة المركز12511دياىل

3113تصويت عامالرساج المنير2251104بعقوبة المركز12511دياىل

ن االبتدائية2251105بعقوبة المركز12511دياىل 5159تصويت عاممدرسة االمير

6221تصويت عاممدرسة سارية2251106بعقوبة المركز12511دياىل

1241تصويت عاممدرسة الجزائر2251108بعقوبة المركز12511دياىل

1336تصويت خاصمدرسة سارية2251150بعقوبة المركز12511دياىل

1276تصويت خاصمدرسة الرساج المنير2251151بعقوبة المركز12511دياىل

ي سعد12512دياىل
3256تصويت عاممدرسة االء الرحمن2251201ببن

ي سعد12512دياىل
2212تصويت عاممدرسة الرشيد2251202ببن

ي سعد12512دياىل
3302تصويت عاممدرسة االتحاد2251203ببن

ي سعد12512دياىل
2205تصويت عاممدرسة ال عمران2251204ببن

ي سعد12512دياىل
ي2251205ببن

3303تصويت عاممدرسة التفائن

ي سعد12512دياىل
1297تصويت عاممدرسة الحسن البضي2251206ببن

ي سعد12512دياىل
1107تصويت عاممدرسة الرضوان االبتدائية2251207ببن

3163تصويت عاممدرسة ابن دريد149401المقدادية المركز21494دياىل

3180تصويت عاممدرسة هاجر149402المقدادية المركز21494دياىل

3133تصويت عاممدرسة القبس149403المقدادية المركز21494دياىل

ي حنيفة النعمان149404المقدادية المركز21494دياىل 3138تصويت عاماعدادية ائر

2107تصويت عاممدرسة الحمزة149405المقدادية المركز21494دياىل

1177تصويت عاممدرسة ياقوت الحموي149406المقدادية المركز21494دياىل

2151تصويت عاممدرسة الرسالة للبنات149407المقدادية المركز21494دياىل

288تصويت عاممدرسة حواء149408المقدادية المركز21494دياىل

1144تصويت عام( سابقا2الشهيد رشدي  )مدرسة المعاىلي 149409المقدادية المركز21494دياىل

1251تصويت عاممدرسة احد149410المقدادية المركز21494دياىل

1356تصويت عاممدرسة ابن مسعود149411المقدادية المركز21494دياىل
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366تصويت عاممدرسة بالد القداح149412المقدادية المركز21494دياىل

3173تصويت عاممدرسة المصطفن149501بلدروز21495دياىل

5216تصويت عاممدرسة الثقافة149502بلدروز21495دياىل

3157تصويت عام(2 )مدرسة بلدروز االبتدائية 149503بلدروز21495دياىل

ن 149504بلدروز21495دياىل 5162تصويت عام( 1 )اعدادية بلدورز للبنير

3164تصويت عاممدرسة قرطبة149505بلدروز21495دياىل

3152تصويت عاممدرسة بلدروز االبتدائية149506بلدروز21495دياىل

5267تصويت عاممدرسة الجداول149507بلدروز21495دياىل

3174تصويت عاممدرسة االنتفاضة الشعبانية149508بلدروز21495دياىل

3183تصويت عاممدرسة سومر149509بلدروز21495دياىل

ن 149510بلدروز21495دياىل 2149تصويت عام( 2)اعدادية بلدورز للبنير

1286تصويت عاممدرسة مأرب149511بلدروز21495دياىل

ي149512بلدروز21495دياىل
1352تصويت عاممدرسة فدائ 

1336تصويت عاممدرسة الكرم االبتدائية149513بلدروز21495دياىل

1242تصويت عاممدرسة االقتحام149514بلدروز21495دياىل

كة149550بلدروز21495دياىل 3240تصويت خاصمدرسة الير

1267تصويت خاصمدرسة الكرم149551بلدروز21495دياىل

2230تصويت عاممدرسة بدر150101المقدادية اطراف21501دياىل

2271تصويت عام(1)مدرسة الحكماء 150102المقدادية اطراف21501دياىل

3219تصويت عاممدرسة العباسية150103المقدادية اطراف21501دياىل

3209تصويت عاممدرسة تغلب150105المقدادية اطراف21501دياىل

2251تصويت عاممدرسة االمامة150106المقدادية اطراف21501دياىل

3234تصويت عاممدرسة ظفار االبتدائية150107المقدادية اطراف21501دياىل

1239تصويت عاممدرسة المرتضن150108المقدادية اطراف21501دياىل

1242تصويت عاممدرسة البالد150109المقدادية اطراف21501دياىل

1203تصويت عاممدرسة الحميدية150110المقدادية اطراف21501دياىل

17تصويت عاممدرسة نهر الخير150111المقدادية اطراف21501دياىل

1253تصويت عاممدرسة القرطاس150112المقدادية اطراف21501دياىل

ي150113المقدادية اطراف21501دياىل 1230تصويت عاممدرسة الشائر

2207تصويت عام2مدرسة الفاروق 150114المقدادية اطراف21501دياىل

1216تصويت عاممدرسة روح القدس150116المقدادية اطراف21501دياىل

1282تصويت عاممدرسة العرب150117المقدادية اطراف21501دياىل
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ن150118المقدادية اطراف21501دياىل 1327تصويت عاممدرسة حطير

1335تصويت خاصمدرسة الفاروق150151المقدادية اطراف21501دياىل

3194تصويت عام(1)ثانوية الهادي 150201الوجيهية21502دياىل

2171تصويت عاممدرسة الريازة150202الوجيهية21502دياىل

2231تصويت عاممدرسة نجد150203الوجيهية21502دياىل

1181تصويت عاممدرسة الراية150204الوجيهية21502دياىل

3175تصويت عاممدرسة المدائن150205الوجيهية21502دياىل

1182تصويت عاممدرسة الوطن150206الوجيهية21502دياىل

1179تصويت عاممدرسة الرقيم الشهيدمحمود150207الوجيهية21502دياىل

2156تصويت عام(2)ثانوية الوطن 150208الوجيهية21502دياىل

ي بكر الصديق150209الوجيهية21502دياىل 3204تصويت عاممدرسة شهداء جامع ائر

3184تصويت عاممدرسة القدوة150210الوجيهية21502دياىل

2171تصويت عاممدرسة زمزم150211الوجيهية21502دياىل

1292تصويت عاممدرسة المجد150212الوجيهية21502دياىل

1270تصويت عاممدرسة الحطيئة150213الوجيهية21502دياىل

1258تصويت عاممدرسة االحسان150214الوجيهية21502دياىل

1224تصويت عاممدرسة البضة150215الوجيهية21502دياىل

187تصويت عاممدرسة العباقرة150216الوجيهية21502دياىل

1299تصويت عاممدرسة الكمال150217الوجيهية21502دياىل

1313تصويت عاممدرسة الشجاعة150218الوجيهية21502دياىل

ي150219الوجيهية21502دياىل 1146تصويت عاممدرسة المرئر

1216تصويت عاممدرسة الشموس150220الوجيهية21502دياىل

1338تصويت عاممدرسة المؤذن االبتدائية150221الوجيهية21502دياىل

ي150222الوجيهية21502دياىل 1253تصويت عاممدرسة الثعالبر

294تصويت خاصمدرسة ليل االخيلية150250الوجيهية21502دياىل

ي صيدا21503دياىل ن150301ائر 1121تصويت عامثانوية ابو غالب للبنير

ي صيدا21503دياىل 368تصويت عاممدرسة الوميض150302ائر

ي صيدا21503دياىل 375تصويت عاممدرسة صهيب الرومي150303ائر

ي صيدا21503دياىل 2246تصويت عاممدرسة عمار بن يارس150304ائر

ي صيدا21503دياىل 6268تصويت عاممدرسة المناهل150305ائر

ي صيدا21503دياىل ن150306ائر 5267تصويت عاممدرسة الشهيد حسير

ي صيدا21503دياىل 288تصويت عاممدرسة النور150308ائر
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ي صيدا21503دياىل 1144تصويت عاممدرسة جعفر الطيار150309ائر

ي صيدا21503دياىل 3151تصويت عاممدرسة ضباب150310ائر

ي صيدا21503دياىل 1378تصويت عاماعدادية ميثم التمار150311ائر

ي صيدا21503دياىل 2153تصويت خاصمدرسة صهيب الرومي150350ائر

3174تصويت عاممدرسة حران150802مندىلي21508دياىل

246تصويت عاممدرسة السجاد150803مندىلي21508دياىل

2211تصويت عاممدرسة الفوز150804مندىلي21508دياىل

5223تصويت عاممدرسة االرض الطيبة150805مندىلي21508دياىل

اس االبتدائية150808مندىلي21508دياىل 1225تصويت عاممدرسة النير

1102تصويت عاممدرسة المصباح150809مندىلي21508دياىل

2178تصويت عاممتوسطة االطهار150811مندىلي21508دياىل

4251تصويت خاصثانوية مندىلي للبنات150850مندىلي21508دياىل

3176تصويت عام(1)متوسطة تل الزعيى 2249401المقدادية المركز22494دياىل

3117تصويت عام(2)متوسطة تل الزعيى 2249402المقدادية المركز22494دياىل

3105تصويت عام(1)مدرسة الثورة 2249403المقدادية المركز22494دياىل

3123تصويت عاماعدادية المقدادية للبنات2249404المقدادية المركز22494دياىل

3122تصويت عاممدرسة التالق2249405المقدادية المركز22494دياىل

1142تصويت عام(1)مدرسة اشور2249406المقدادية المركز22494دياىل

2227تصويت عاممدرسة االخالص2249407المقدادية المركز22494دياىل

197تصويت عام(2)مدرسة الثورة 2249408المقدادية المركز22494دياىل

ي طالب2249409المقدادية المركز22494دياىل 195تصويت عاماعدادية علي بن ائر

1170تصويت عام(2)مدرسة اشور2249410المقدادية المركز22494دياىل

2193تصويت عاممدرسة المقدىسي2249411المقدادية المركز22494دياىل

1189تصويت عاممدرسة تطوان للبنات2249412المقدادية المركز22494دياىل

ي2249413المقدادية المركز22494دياىل
ن
396تصويت عاممدرسة النبع الصاف

1273تصويت عاممدرسة رمضان الخير االبتدائية2249414المقدادية المركز22494دياىل

1278تصويت عاممدرسة شهداء الطف االبتدائية2249416المقدادية المركز22494دياىل

ي طالب2249450المقدادية المركز22494دياىل 3384تصويت خاصاعدادية علي ابن ائر

5209تصويت عاممدرسة النهوض2249501بلدروز22495دياىل

5169تصويت عاممدرسة النجم الثاقب2249502بلدروز22495دياىل

3193تصويت عام( سابقا 1الشيب  )مدرسة بالل الصالىحي 2249503بلدروز22495دياىل

6161تصويت عاممدرسة نهاوند2249504بلدروز22495دياىل
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2218تصويت عاممدرسة االردن2249505بلدروز22495دياىل

2187تصويت عاممدرسة الضاد2249506بلدروز22495دياىل

1165تصويت عامثانوية دار الندوة2249507بلدروز22495دياىل

3171تصويت عام(عروس مندىلي سابقا  )مدرسة الفاضالت 2249508بلدروز22495دياىل

3353تصويت عاممدرسة الكفل2249509بلدروز22495دياىل

2216تصويت عام( سابقا2الشيب  )مدرسة بالل الصالىحي 2249510بلدروز22495دياىل

1279تصويت عامثانوية الصباح المختلطة2249512بلدروز22495دياىل

ن2249550بلدروز22495دياىل 1391تصويت خاصثانوية الفتوة للبنير

2125تصويت عاممدرسة اكد2250101المقدادية اطراف22501دياىل

3165تصويت عاممدرسة المقداد2250102المقدادية اطراف22501دياىل

2174تصويت عاممدرسة الطموح2250103المقدادية اطراف22501دياىل

2169تصويت عاممدرسة انس بن مالك2250104المقدادية اطراف22501دياىل

5213تصويت عاممدرسة السياحة2250105المقدادية اطراف22501دياىل

3129تصويت عام تموز14مدرسة 2250106المقدادية اطراف22501دياىل

3192تصويت عاممدرسة المحاسن2250107المقدادية اطراف22501دياىل

1152تصويت عاممدرسة الهمم2250108المقدادية اطراف22501دياىل

1111تصويت عام2مدرسة الهمم 2250109المقدادية اطراف22501دياىل

ي2250111المقدادية اطراف22501دياىل 1167تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

3218تصويت عاممدرسة الدوحة2250112المقدادية اطراف22501دياىل

3239تصويت عاممدرسة البسالة2250113المقدادية اطراف22501دياىل

ن2250114المقدادية اطراف22501دياىل 175تصويت عاممدرسة احمد ياسير

1209تصويت عاممدرسة تبارك2250115المقدادية اطراف22501دياىل

140تصويت عاممدرسة ابن زيدون2250116المقدادية اطراف22501دياىل

3213تصويت عاممدرسة االرساء االبتدائية2250117المقدادية اطراف22501دياىل

1238تصويت خاصمدرسة الهمم2250150المقدادية اطراف22501دياىل

ي صيدا22503دياىل 326تصويت عاممدرسة الرفاه2250301ائر

ي صيدا22503دياىل 140تصويت عاممدرسة الجهابذة االبتدائية2250302ائر

ي صيدا22503دياىل ن2250303ائر 147تصويت عامثانوية المنفلوطي للبنير

ي صيدا22503دياىل 1140تصويت عاممدرسة عاتكة االبتدائية2250304ائر

ي صيدا22503دياىل 1115تصويت عاممدرسة البيان2250305ائر

ي صيدا22503دياىل 1392تصويت خاصمدرسة عاتكة2250350ائر

3194تصويت عاممدرسة سنحاريب2250801مندىلي22508دياىل
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2182تصويت عاممدرسة السعدون2250802مندىلي22508دياىل

1165تصويت عاممدرسة ذي قار2250803مندىلي22508دياىل

1139تصويت عاممدرسة النباهة االبتدائية2250804مندىلي22508دياىل

1335تصويت عاممدرسة الفراهيدي2250805مندىلي22508دياىل

1301تصويت عاممدرسة التكامل2250806مندىلي22508دياىل

1367تصويت عاممدرسة الخندق االبتدائية2250807مندىلي22508دياىل

1242تصويت عاممدرسة لبيد االبتدائية2250808مندىلي22508دياىل

6227تصويت عاممدرسة الفخر149301الخالص31493دياىل

ي149302الخالص31493دياىل 2255تصويت عاممدرسة المتنبر

1383تصويت عاممدرسة الغد االبتدائية149303الخالص31493دياىل

1279تصويت عاممدرسة االنوار المحمدية149305الخالص31493دياىل

3277تصويت عامثانوية ابن يونس149308الخالص31493دياىل

1240تصويت عاممدرسة االهاىلي االبتدائية149309الخالص31493دياىل

1210تصويت عاممدرسة االسكندرونة149310الخالص31493دياىل

1301تصويت عاممتوسطة نض بن عاصم149311الخالص31493دياىل

1259تصويت عاممدرسة العاصمي149312الخالص31493دياىل

ي150501العظيم31505دياىل 6256تصويت عاممدرسة حمورائر

3236تصويت عاممدرسة دار السالم150502العظيم31505دياىل

3227تصويت عاممدرسة الشيم150503العظيم31505دياىل

5173تصويت عاممدرسة المستنضية150504العظيم31505دياىل

2221تصويت عاممدرسة القائم150505العظيم31505دياىل

5357تصويت عاممدرسة دجلة االبتدائية150506العظيم31505دياىل

368تصويت عاممدرسة الناي االبتدائية150507العظيم31505دياىل

3150تصويت عاممدرسة السفوح االبتدائية150509العظيم31505دياىل

1276تصويت عامثانوية السهول المختلطة150510العظيم31505دياىل

2161تصويت خاصمدرسة االصالة150550العظيم31505دياىل

ي150551العظيم31505دياىل 2148تصويت خاصمدرسة حمورائر

6206تصويت عام(1)ثانوية الزنابق150601المنصورية31506دياىل

5223تصويت عاممدرسة الكنوز150602المنصورية31506دياىل

5158تصويت عاممتوسطة حسان بن ثابت150603المنصورية31506دياىل

3270تصويت عاممدرسة ماريا150604المنصورية31506دياىل

2250تصويت عاممدرسة الشهب150605المنصورية31506دياىل
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1249تصويت عاممدرسة عبدالرحمن الداخل150606المنصورية31506دياىل

5174تصويت عام(1)مدرسة العريش 150607المنصورية31506دياىل

3174تصويت عاممدرسة الصدور150608المنصورية31506دياىل

3192تصويت عام(2)ثانوية الزنابق 150609المنصورية31506دياىل

1222تصويت عاممدرسة الكميت150610المنصورية31506دياىل

1232تصويت عاممدرسة الجهاد150611المنصورية31506دياىل

1212تصويت عاممدرسة الوركاء150612المنصورية31506دياىل

1238تصويت عاممدرسة نبو خذ نض150613المنصورية31506دياىل

1288تصويت عاممدرسة الغزاىلي150614المنصورية31506دياىل

1283تصويت عاممدرسة غزة150615المنصورية31506دياىل

1182تصويت عاممدرسة ابن كثير150616المنصورية31506دياىل

1189تصويت عاممدرسة االصالء150617المنصورية31506دياىل

1233تصويت عاممدرسة محمد القاسم150618المنصورية31506دياىل

1212تصويت عاممدرسة فبى االسالم150619المنصورية31506دياىل

1389تصويت عاممدرسة االبتهال االبتدائية150620المنصورية31506دياىل

1303تصويت عاممدرسة االطالل االبتدائية150621المنصورية31506دياىل

3256تصويت خاصمدرسة الزنابق150650المنصورية31506دياىل

6281تصويت عاممدرسة الحسبن150701هبهب31507دياىل

5277تصويت عاممدرسة زحل150702هبهب31507دياىل

ي150703هبهب31507دياىل 5264تصويت عاممدرسة الفارائر

3264تصويت عام(1)مدرسة الهجرة النبوية 150706هبهب31507دياىل

2245تصويت عاممدرسة الهداية150708هبهب31507دياىل

3274تصويت عاممدرسة ابن الهيثم150709هبهب31507دياىل

2177تصويت عاممدرسة الشموع2249301الخالص32493دياىل

3131تصويت عام(1)مدرسة عشتار 2249302الخالص32493دياىل

1127تصويت عاماعدادية الخالص2249304الخالص32493دياىل

ي2249305الخالص32493دياىل
ن
3152تصويت عاممدرسة الرصاف

3126تصويت عاممدرسة الوفاق2249306الخالص32493دياىل

3131تصويت عاممدرسة زين العابدين2249307الخالص32493دياىل

2180تصويت عاممدرسة السموؤل2249308الخالص32493دياىل

2139تصويت عاممتوسطة االنسانية للبنات2249309الخالص32493دياىل

ي ذر الغفاري2249310الخالص32493دياىل 6182تصويت عاممدرسة ائر
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3158تصويت عاممدرسة مصطفن جواد2249311الخالص32493دياىل

3142تصويت عاممدرسة بعلبك2249312الخالص32493دياىل

2175تصويت عاممدرسة البخاري2249313الخالص32493دياىل

5188تصويت عاممدرسة البالغة2249314الخالص32493دياىل

ن2249315الخالص32493دياىل 1203تصويت عاممتوسطة الرافدين للبنير

1345تصويت عاممدرسة الشهيد جعفر االبتدائية2249316الخالص32493دياىل

1220تصويت عاممدرسة السلسبيل2249317الخالص32493دياىل

1399تصويت خاصمدرسة سلسبيل2249350الخالص32493دياىل

نمدرسة الشموع2249380الخالص32493دياىل 15تصويت نازحير

5252تصويت عاممدرسة االضواء2250501العظيم32505دياىل

3273تصويت عاممدرسة صفية2250502العظيم32505دياىل

3189تصويت عاممدرسة تلمسان2250503العظيم32505دياىل

5231تصويت عاممدرسة الدار البيضاء2250504العظيم32505دياىل

5227تصويت عاممدرسة زنوبيا2250505العظيم32505دياىل

ي2250506العظيم32505دياىل 5357تصويت عاممدرسة اليازحر

1186تصويت عاممدرسة االحواز2250507العظيم32505دياىل

2209تصويت عاممدرسة المؤمنات2250508العظيم32505دياىل

2232تصويت عاممدرسة سعد2250509العظيم32505دياىل

3376تصويت عاممدرسة اسود الرافدين2250510العظيم32505دياىل

1287تصويت عاممدرسة الفصاحة2250511العظيم32505دياىل

1255تصويت عاممدرسة سعد بن معاذ2250512العظيم32505دياىل

1194تصويت عاممدرسة بنت زوين2250513العظيم32505دياىل

1290تصويت عام2/ مدرسة اور 2250514العظيم32505دياىل

وع2250550العظيم32505دياىل 2220تصويت خاصمدرسة المرس 

2307تصويت عام2مدرسة اقرأ 2250601المنصورية32506دياىل

2225تصويت عاممدرسة النظامية2250602المنصورية32506دياىل

2232تصويت عام(1)مدرسة القلعة2250603المنصورية32506دياىل

3212تصويت عام(1)مدرسة ابن زهر2250604المنصورية32506دياىل

1251تصويت عاممدرسة البهجة االبتدائية2250605المنصورية32506دياىل

3215تصويت عاممدرسة المفيد2250606المنصورية32506دياىل

2154تصويت عاممدرسة الحضارة2250607المنصورية32506دياىل

3151تصويت عام(2)مدرسة ابن زهر2250608المنصورية32506دياىل
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2280تصويت عاممدرسة اقرأ2250609المنصورية32506دياىل

352تصويت عاممدرسة االمة2250610المنصورية32506دياىل

1310تصويت عاممتوسطة الشافعي2250611المنصورية32506دياىل

1300تصويت عاممدرسة الفداء االبتدائية2250612المنصورية32506دياىل

1261تصويت عاممدرسة معن بن زائدة2250613المنصورية32506دياىل

3177تصويت عاممدرسة التسامح2250614المنصورية32506دياىل

1275تصويت عاممدرسة االهرام2250615المنصورية32506دياىل

1316تصويت عاممدرسة الحكمة2250616المنصورية32506دياىل

ائع2250617المنصورية32506دياىل 1473تصويت عاممدرسة الرس 

1475تصويت عاممدرسة الماجدية2250618المنصورية32506دياىل

1429تصويت خاصمدرسة القلعة2250650المنصورية32506دياىل

3127تصويت عاممدرسة البحرين2250701هبهب32507دياىل

1197تصويت عام(1)مدرسة االزهر 2250703هبهب32507دياىل

5202تصويت عاممدرسة االرادة2250704هبهب32507دياىل

3193تصويت عاممدرسة المأثر2250705هبهب32507دياىل

3204تصويت عاممدرسة اوراس2250706هبهب32507دياىل

3167تصويت عاممدرسة الشهيد الصباغ2250708هبهب32507دياىل

1222تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان2250709هبهب32507دياىل

3194تصويت عاممدرسة طليطلة2250710هبهب32507دياىل

3196تصويت عاممدرسة اول حزيران2250711هبهب32507دياىل

3210تصويت عاممدرسة عطارد2250712هبهب32507دياىل

1200تصويت عاممدرسة المعري2250713هبهب32507دياىل

1223تصويت عاممدرسة المبادرة2250714هبهب32507دياىل

1240تصويت عاممدرسة الزهاوي2250715هبهب32507دياىل

ن2250716هبهب32507دياىل 3206تصويت عاممدرسة الشهيد رعد حسير

1346تصويت عاممدرسة االمام العادل2250717هبهب32507دياىل

1313تصويت خاصمدرسة ابن ماجة2250750هبهب32507دياىل

ن41496دياىل 2119تصويت عاماعدادية االنام للبنات149601خانقير

ن41496دياىل ن 149602خانقير ن للبنير 3129تصويت عام(1)اعدادية خانقير

ن41496دياىل 5164تصويت عام(االخاء سابقا )متوسطة حلبجة 149603خانقير

ن41496دياىل 6162تصويت عامالنعمان- 1مدرسة هه ردي 149604خانقير

ن41496دياىل 6153تصويت عاممدرسة الجوادين149605خانقير
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ن41496دياىل 5153تصويت عاممدرسة هندرين149606خانقير

ن41496دياىل 6161تصويت عاماعدادية زيتونة للبنات149607خانقير

ن41496دياىل 5182تصويت عامالنهضة االبتدائية-مدرسة شادان149608خانقير

ن41496دياىل 3131تصويت عاممدرسة المنذرية االبتدائية149609خانقير

ن41496دياىل حبيل سابقا )مدرسة كاريز 149610خانقير 5187تصويت عام(رس 

ن41496دياىل 3165تصويت عام2اعدادية االنام للبنات 149611خانقير

ن41496دياىل 1231تصويت عاممدرسة مهاباد149615خانقير

ن41496دياىل 1157تصويت عاممدرسة بلكانة149616خانقير

ن41496دياىل 398تصويت عاممدرسة روشنبير149617خانقير

ن41496دياىل 1235تصويت عاممدرسة بانميل149618خانقير

ن41496دياىل 1200تصويت عاممدرسة القعقاع149619خانقير

ن41496دياىل ى149621خانقير 1147تصويت عاممدرسة خديجة الكير

ن41496دياىل 1333تصويت عامثانوية رانيه المختلطة149622خانقير

ن41496دياىل 1380تصويت خاصمدرسة بلكانة149650خانقير

ن41496دياىل 1380تصويت خاصمدرسة المنذرية149651خانقير

5248تصويت عاممدرسة القنيطرة149701جلوالء41497دياىل

وق 149702جلوالء41497دياىل 5193تصويت عام(1)مدرسة الرس 

5229تصويت عام(1)مدرسة الحريري 149703جلوالء41497دياىل

ن149704جلوالء41497دياىل 3233تصويت عاممدرسة دير ياسير

ن149705جلوالء41497دياىل 3175تصويت عاممدرسة صفير

3170تصويت عاممدرسة اوميد149706جلوالء41497دياىل

3197تصويت عام(1)مدرسة خالد بن الوليد 149707جلوالء41497دياىل

3208تصويت عاممدرسة الشهيد داود149709جلوالء41497دياىل

3196تصويت عاممدرسة الجمال االبتدائية149710جلوالء41497دياىل

3257تصويت عاممدرسة محطة عدنان149711جلوالء41497دياىل

3288تصويت خاصمدرسة الحريري149750جلوالء41497دياىل

2100تصويت عاممدرسة المنامة149801سعدية41498دياىل

3160تصويت عاممدرسة سارة149802سعدية41498دياىل

3158تصويت عاممدرسة االيمان149803سعدية41498دياىل

3171تصويت عام(1)مدرسة البيداء 149804سعدية41498دياىل

3142تصويت عاممدرسة الجرس149805سعدية41498دياىل

1203تصويت عاممدرسة جنبالط149806سعدية41498دياىل

Page 121 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

2131تصويت عاممدرسة الكرامة149807سعدية41498دياىل

1248تصويت خاصمدرسة البيداء149850سعدية41498دياىل

1241تصويت عاممدرسة الفسطاط149901قرة تبة41499دياىل

3242تصويت عاممدرسة الشهامة149902قرة تبة41499دياىل

3246تصويت عاممدرسة البواسل149903قرة تبة41499دياىل

2260تصويت عام( 1)مدرسة الزهراوي 149904قرة تبة41499دياىل

1225تصويت عاممدرسة بنجوين149905قرة تبة41499دياىل

ي149906قرة تبة41499دياىل 1274تصويت عام(1)مدرسة اليعقوئر

5225تصويت عاممدرسة صدى التاميم149907قرة تبة41499دياىل

3280تصويت عاممدرسة التكريم149908قرة تبة41499دياىل

2214تصويت عاممدرسة ميسان149909قرة تبة41499دياىل

1308تصويت عاممدرسة الهضاب149910قرة تبة41499دياىل

1418تصويت عاممدرسة الخليل149911قرة تبة41499دياىل

1360تصويت عاممدرسة نابلس االبتدائية149912قرة تبة41499دياىل

1256تصويت عاممدرسة كهريز االبتدائية149913قرة تبة41499دياىل

1312تصويت عاممدرسة بيت لحم149915قرة تبة41499دياىل

ج149916قرة تبة41499دياىل 3235تصويت عاممدرسة الير

1162تصويت عاممدرسة كوران149917قرة تبة41499دياىل

1382تصويت عاممدرسة رام هللا149919قرة تبة41499دياىل

3275تصويت خاصمدرسة الشهامة149950قرة تبة41499دياىل

ن42496دياىل 5198تصويت عام(الهالل سابقا )مدرسة رزكاري 2249601خانقير

ن42496دياىل ي االبتدائية 2249602خانقير
3152تصويت عام( 1)مدرسة عبدالمجيد لطفن

ن42496دياىل 6144تصويت عام(التصدي سابقا )مدرسة يه كسان 2249603خانقير

ن42496دياىل 3167تصويت عاممدرسة حلوان االبتدائية2249604خانقير

ن42496دياىل اح سابقا )مدرسة قنديل 2249605خانقير 3124تصويت عام(االنرس 

ن42496دياىل 3131تصويت عام(صالح الدين سابقا )ثانوية مه موزين 2249607خانقير

ن42496دياىل 3180تصويت عام(زينب سابقا )مدرسة ئه ركه وازي 2249608خانقير

ن42496دياىل 1151تصويت عام(جرير سابقا  )متوسطة زانيار 2249609خانقير

ن42496دياىل 1266تصويت عاممدرسة القلعة االبتدائية2249615خانقير

ن42496دياىل 1180تصويت عاممدرسة السماحة2249616خانقير

ن42496دياىل 1132تصويت عاممدرسة الصديق2249617خانقير

ن42496دياىل 1103تصويت عاممدرسة اروى االبتدائية2249619خانقير
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6186تصويت عامروضة االقحوان2249701جلوالء42497دياىل

3221تصويت عاممدرسة العلوم االبتدائية2249702جلوالء42497دياىل

5239تصويت عاممدرسة الفرات2249703جلوالء42497دياىل

3227تصويت عاممدرسة بردى2249704جلوالء42497دياىل

5248تصويت عاممدرسة الرخاء2249705جلوالء42497دياىل

2201تصويت عاممدرسة الهدى2249706جلوالء42497دياىل

1310تصويت عاممدرسة االستقامة االبتدائية2249707جلوالء42497دياىل

3125تصويت عاممدرسة ابن البيطار2249708جلوالء42497دياىل

3247تصويت عاممدرسة جلوالء االبتدائية االساىسي2249709جلوالء42497دياىل

186تصويت عاممدرسة زيد بن ثابت2249710جلوالء42497دياىل

اث2249712جلوالء42497دياىل 170تصويت عاممدرسة اليى

2152تصويت عام(1)مدرسة الفرزدق2249801السعدية42498دياىل

3158تصويت عاممدرسة المهلب2249802السعدية42498دياىل

5238تصويت عام(1)مدرسة الجبل 2249803السعدية42498دياىل

5254تصويت عاممدرسة حمرين2249804السعدية42498دياىل

2152تصويت عام(2)مدرسة الفرزدق2249805السعدية42498دياىل

3253تصويت عاممدرسة المهتدي باهلل2249806السعدية42498دياىل

1225تصويت عاممدرسة النسيم2249807السعدية42498دياىل

ة2249808السعدية42498دياىل 1214تصويت عاممدرسة البحير

5225تصويت عاممدرسة االيباء2249901قرة تبة42499دياىل

3165تصويت عاممدرسة ورقة بن نوفل2249902قرة تبة42499دياىل

5212تصويت عاممدرسة اسوان2249903قرة تبة42499دياىل

3196تصويت عاممدرسة قبة الصخرة2249904قرة تبة42499دياىل

ن154801الفلوجة المركز11548االن بار 3124تصويت عاممتوسطة القدس للبنير

ن154802الفلوجة المركز11548االن بار ن االبتدائية للبنير 3103تصويت عاممدرسة فلسطير

ن154803الفلوجة المركز11548االن بار 6126تصويت عاممدرسة النمارق االبتدائية للنير

ن154804الفلوجة المركز11548االن بار 6135تصويت عاممدرسة ذات السالسل االبتدائية للبنير

ن154805الفلوجة المركز11548االن بار 5123تصويت عاممدرسة الحليم االبتدائية للبنير

ن154850الفلوجة المركز11548االن بار 6388تصويت خاصمتوسطة القدس للبنير

6133تصويت عاماعدادية النهضة للبنات154901الخلفاء11549االن بار

ن154902الخلفاء11549االن بار 6133تصويت عاممدرسة المرجان االبتدائية للبنير

ن154903الخلفاء11549االن بار 6132تصويت عاممدرسة السؤدد االبتدائية للبنير
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ن154904الخلفاء11549االن بار ي للبنير
ن
6115تصويت عاماعدادية الرصاف

ن154905الخلفاء11549االن بار 6133تصويت عاممدرسة الفاو االبتدائية للبنير

ن155001الشهداء11550االن بار 2101تصويت عاماعدادية الفلوجة النموذجية للبنير

6110تصويت عاماعدادية الفلوجة للبنات155002الشهداء11550االن بار

ن155003الشهداء11550االن بار 6156تصويت عاممدرسة الجمهورية االبتدائية للبنير

ن 155004الشهداء11550االن بار 5130تصويت عام1مدرسة الوثبة االبتدائية للبنير

1116تصويت عاممدرسة الفلوجة االبتدائية للبنات155005الشهداء11550االن بار

5119تصويت عاممعهد اعداد المعلمات155006الشهداء11550االن بار

ن155007الشهداء11550االن بار 3107تصويت عاممدرسة الفلوجة االبتدائية للبنير

ن155101العادل11551االن بار 1156تصويت عاممدرسة الخليل االبتدائية للبنير

3135تصويت عاممدرسة النوارس االبتدائية للبنات155102العادل11551االن بار

1156تصويت عاممتوسطة رام هللا للبنات155103العادل11551االن بار

1110تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية للبنات155105العادل11551االن بار

6120تصويت عامإعدادية الدراسات اإلسالمية155106العادل11551االن بار

ن155301الكرمة11553االن بار 1181تصويت عاممدرسة الكرمة االبتدائية للبنير

3274تصويت عامثانوية التكاتف للبنات155302الكرمة11553االن بار

ن155303الكرمة11553االن بار  االبتدائية للبنير
6153تصويت عاممدرسة ابن المقفن

6186تصويت عاممدرسة الكرمة االبتدائية للبنات155304الكرمة11553االن بار

3108تصويت عاممدرسة الخمائل االبتدائية للبنات155305الكرمة11553االن بار

1246تصويت عامثانوية الخمائل للبنات155306الكرمة11553االن بار

1218تصويت عاممدرسة حذيفة بن اليمان االبتدائية155307الكرمة11553االن بار

ي وقاص155310الكرمة11553االن بار 1277تصويت عاممدرسة سعد بن ائر

ن155401الصقالوية11554االن بار 3163تصويت عامثانوية الصقالوية للبنير

ن155402الصقالوية11554االن بار 5216تصويت عاممدرسة العرفان االبتدائية للبنير

3117تصويت عاممتوسطة التفوق المختلطة155403الصقالوية11554االن بار

6175تصويت عاممدرسة الرياض االبتدائية المختلطة155404الصقالوية11554االن بار

ن155405الصقالوية11554االن بار 5269تصويت عامثانوية العرفان للبنير

3158تصويت عاممدرسة حيفا االبتدائية المختلطة155406الصقالوية11554االن بار

1148تصويت عاممدرسة البيارق الثانية االبتدائية155407الصقالوية11554االن بار

ى المختلطة155408الصقالوية11554االن بار 3222تصويت عاممتوسطة البرس 

ن 2254801الفلوجة المركز12548االن بار ي جعفر المنصور للبنير 396تصويت عام2اعدادية ائر

ن2254802الفلوجة المركز12548االن بار 5123تصويت عاممتوسطة الجاحظ للبنير
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ن30مدرسة 2254803الفلوجة المركز12548االن بار 6172تصويت عام تموز االبتدائية للبنير

ن 2254804الفلوجة المركز12548االن بار ي جعفر المنصور للبنير 399تصويت عام1اعدادية ائر

5128تصويت عاممدرسة الرفعة االبتدائية للبنات2254805الفلوجة المركز12548االن بار

ن2254806الفلوجة المركز12548االن بار 5116تصويت عاممتوسطة الخنساء للبنير

1104تصويت عامثانوية ابن خلدون للبنات2254901الخلفاء12549االن بار

6124تصويت عامثانوية الخنساء للبنات2254902الخلفاء12549االن بار

ن2254903الخلفاء12549االن بار 5139تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية للبنير

ن2254904الخلفاء12549االن بار 3147تصويت عاممدرسة البهجة االبتدائية للبنير

ن2254905الخلفاء12549االن بار 390تصويت عاممتوسطة ابن خلدون للبنير

ن2255001الشهداء12550االن بار 3168تصويت عامثانوية المفيد للبنير

ن2255002الشهداء12550االن بار ي االبتدائية للبنير
3105تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

391تصويت عاممتوسطة البدور للبنات2255004الشهداء12550االن بار

ن2255005الشهداء12550االن بار 1179تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية للبنير

ن2255051الشهداء12550االن بار 3233تصويت خاصثانوية المفيد للبنير

ن2255101العادل12551االن بار 6150تصويت عاممدرسة الشهداء االبتدائية للبنير

ن2255102العادل12551االن بار 6130تصويت عاماعدادية االوفياء للبنير

ن2255103العادل12551االن بار 3122تصويت عاممتوسطة الرسول للبنير

ن2255104العادل12551االن بار 3113تصويت عاممدرسة المفاخر االبتدائية للبنير

ن2255105العادل12551االن بار 3116تصويت عاممدرسة السلوى االبتدائية للبنير

ن2255106العادل12551االن بار 2111تصويت عاممدرسة االرجوان االبتدائية للبنير

ن2255107العادل12551االن بار ق االبتدائية للبنير 3124تصويت عاممدرسة االستير

ن2255201 / 2مايس 12552االن بار 3107تصويت عاممدرسة االنبار االبتدائية للبنير

ن2255202 / 2مايس 12552االن بار 393تصويت عاممدرسة األصمعي االبتدائية للبنير

ن2255203 / 2مايس 12552االن بار 3112تصويت عاممدرسة النذير االبتدائية للبنير

ن2255301الكرمة12553االن بار 1234تصويت عاممدرسة ام الطبول االبتدائية للبنير

ن2255302الكرمة12553االن بار 3228تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائية للبنير

ن2255303الكرمة12553االن بار ي للبنير 3149تصويت عاممدرسة المجاهد العرئر

ن2255305الكرمة12553االن بار 3102تصويت عامثانوية ذات النطاقير

ن2255306الكرمة12553االن بار 1229تصويت عاممتوسطة الطالئع للبنير

ن2255350الكرمة12553االن بار 2317تصويت خاصمدرسة ام الطبول االبتدائية للبنير

ن2255351الكرمة12553االن بار ين االبتدائية للبنير 3193تصويت خاصمدرسة ثورة العرس 

3182تصويت عاممدرسة الغطفان االبتدائية المختلطة2255401الصقالوية12554االن بار
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ي2255402الصقالوية12554االن بار
يف الرضن 6129تصويت عاممدرسة الرس 

حبيل بن حسنة2255403الصقالوية12554االن بار 1220تصويت عاممدرسة رس 

ن2255404الصقالوية12554االن بار 3213تصويت عاممدرسة الشارقة االبتدائية للبنير

ن3354801الفلوجة المركز13548االن بار ي االبتدائية للبنير 6141تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

ن للبنات3354802الفلوجة المركز13548االن بار 3139تصويت عاماعدادية جنير

ي االبتدائية للبنات3354803الفلوجة المركز13548االن بار 6159تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

6153تصويت عاممدرسة المبن االبتدائية للبنات3354804الفلوجة المركز13548االن بار

393تصويت عامثانوية الحرية للبنات3354805الفلوجة المركز13548االن بار

ن3354806الفلوجة المركز13548االن بار 5171تصويت عاممتوسطة الفاروق للبنير

ن3354807الفلوجة المركز13548االن بار 190تصويت عاممدرسة اوراس االبتدائية للبنير

ن3354808الفلوجة المركز13548االن بار 1268تصويت عاممدرسة عمير بن سعد االبتدائية للبنير

ن3355301الكرمة13553االن بار ن االبتدائية للبنير 1183تصويت عاممدرسة الصادق األمير

ن3355302الكرمة13553االن بار 5167تصويت عاممدرسة النهرين االبتدائية للبنير

ن3355303الكرمة13553االن بار 3201تصويت عاممتوسطة الكراغول للبنير

ن3355304الكرمة13553االن بار 5183تصويت عاممدرسة زمزم االبتدائية للبنير

5197تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية المختلطة3355305الكرمة13553االن بار

ن3355306الكرمة13553االن بار 5155تصويت عاممدرسة بيعة الرضوان االبتدائية للبنير

3109تصويت عامثانوية خالد بن الوليد االسالمية3355307الكرمة13553االن بار

ي االبتدائية3355308الكرمة13553االن بار
1129تصويت عاممدرسة بالل الحبش 

ن3355310الكرمة13553االن بار 1117تصويت عاممدرسة النداء االبتدائية للبنير

ن3355311الكرمة13553االن بار 2209تصويت عاممدرسة الطموح االبتدائية للبنير

ن3355312الكرمة13553االن بار 1186تصويت عاممدرسة كفر قاسم االبتدائية للبنير

392تصويت عاممدرسة قبة الصخرة االبتدائية للبنات154101الرمادي المركز21541االن بار

ن154102الرمادي المركز21541االن بار ي االبتدائية للبنير
ى
3122تصويت عاممدرسة أحمد شوف

2122تصويت عامثانوية الزوراء للبنات154103الرمادي المركز21541االن بار

ن154104الرمادي المركز21541االن بار 5101تصويت عاممدرسة المؤمن االبتدائية للبنير

396تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد االبتدائية للبنات154105الرمادي المركز21541االن بار

377تصويت عاماعدادية الدراسات االسالمية154106الرمادي المركز21541االن بار

3114تصويت عاممدرسة العفة االبتدائية للبنات154107الرمادي المركز21541االن بار

ن154201األندلس21542االن بار 5136تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية للبنير

5169تصويت عاممدرسة كندة االبتدائية للبنات154202األندلس21542االن بار

ي االنبار154203األندلس21542االن بار
ن
ن ف 5151تصويت عاممدرسة الموهوبير
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2148تصويت عاممدرسة االنبار النموذجية154204األندلس21542االن بار

ن154301الملعب21543االن بار 3147تصويت عاممدرسة بغداد االبتدائية للبنير

5169تصويت عامثانوية قريش للبنات154302الملعب21543االن بار

ن154303الملعب21543االن بار 6181تصويت عاممتوسطة المامون للبنير

ن154304الملعب21543االن بار 3143تصويت عاممتوسطة االمجاد للبنير

3129تصويت عاممدرسة احد االبتدائية للبنات154305الملعب21543االن بار

ن154306الملعب21543االن بار 3143تصويت عاماعدادية السالم للبنير

1166تصويت عاممدرسة االنبار االبتدائية النموذجية154307الملعب21543االن بار

ن154350الملعب21543االن بار 3362تصويت خاصمدرسة بغداد االبتدائية للبنير

ن154401الورار21544االن بار 3158تصويت عامثانوية الزيتون النموذجية للبنير

ن154402الورار21544االن بار 3135تصويت عاممتوسطة التحرير للبنير

6147تصويت عاممدرسة البشير االبتدائية للبنات154403الورار21544االن بار

6140تصويت عامثانوية الشموخ للبنات154404الورار21544االن بار

ن154405الورار21544االن بار 3163تصويت عامثانوية الشموخ للبنير

ن154406الورار21544االن بار 1149تصويت عاممدرسة النجف االبتدائية للبنير

ن154501الشامية21545االن بار 3253تصويت عاممدرسة الجهاد االبتدائية للبنير

ن154502الشامية21545االن بار 6316تصويت عاممدرسة تبارك االبتدائية للبنير

ن154503الشامية21545االن بار 2276تصويت عاممدرسة الكرام االبتدائية للبنير

ن154504الشامية21545االن بار 3195تصويت عامثانوية عمر بن عبد العزيز للبنير

ن154505الشامية21545االن بار 3230تصويت عاممدرسة المسعودي االبتدائية للبنير

1413تصويت عاممدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية154506الشامية21545االن بار

ن154507الشامية21545االن بار 1351تصويت عاممدرسة نور االسالم االبتدائية للبنير

ن154508الشامية21545االن بار 1338تصويت عاممدرسة جنة المأوى االبتدائية للبنير

ن154601الصوفية21546االن بار 6203تصويت عاممدرسة التوحيد االبتدائية للبنير

3203تصويت عاممدرسة التمدن االبتدائية للبنات154602الصوفية21546االن بار

ن154603الصوفية21546االن بار 1194تصويت عاممتوسطة الرسالة المحمدية للبنير

ن154604الصوفية21546االن بار 3185تصويت عاممدرسة الكوفة االبتدائية للبنير

ن154605الصوفية21546االن بار 3171تصويت عاممدرسة ابن االثير االبتدائية للبنير

ن154606الصوفية21546االن بار 1291تصويت عاممدرسة الصوفية االبتدائية للبنير

ن154701خالد بن الوليد21547االن بار 3212تصويت عاممدرسة نمرة االبتدائية للبنير

ن154702خالد بن الوليد21547االن بار 3222تصويت عاممدرسة الرائد االبتدائية للبنير

ن154704خالد بن الوليد21547االن بار 5219تصويت عامثانوية الرباط للبنير
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ن154706خالد بن الوليد21547االن بار 6204تصويت عاممدرسة التعاون االبتدائية للبنير

1271تصويت عاممدرسة الغفران االبتدائية154707خالد بن الوليد21547االن بار

ن2254101الرمادي المركز22541االن بار 5172تصويت عاممدرسة االمام العادل االبتدائية للبنير

5167تصويت عاممدرسة الزوراء للتعليم االساىسي للبنات2254102الرمادي المركز22541االن بار

3152تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية للبنات2254103الرمادي المركز22541االن بار

3120تصويت عاممدرسة خالد بن الوليد الحلقة االوىل2254104الرمادي المركز22541االن بار

6357تصويت خاصمدرسة الزوراء للتعليم االساىسي للبنات2254150الرمادي المركز22541االن بار

ن2254201األندلس22542االن بار 6143تصويت عاماعدادية الرميلة للبنير

388تصويت عامثانوية العال للبنات2254202األندلس22542االن بار

5140تصويت عاممدرسة الرمادي الحمراء2254203األندلس22542االن بار

ن2254250األندلس22542االن بار 2317تصويت خاصمدرسة الرمادي الحمراء االبتدائية للبنير

ن2254301الملعب22543االن بار 2115تصويت عاممدرسة دار العلم االبتدائية للبنير

ن2254302الملعب22543االن بار 3109تصويت عامثانوية دار العلم للبنير

ن2254303الملعب22543االن بار 3111تصويت عاممدرسة اليعربية االبتدائية للبنير

ن2254304الملعب22543االن بار 3165تصويت عاممدرسة ميسلون االبتدائية للبنير

3196تصويت عاممدرسة دجلة االبتدائية للبنات2254305الملعب22543االن بار

ن2254401الورار22544االن بار 1138تصويت عاماعدادية المربد للبنير

ن2254402الورار22544االن بار ة بن شعبة للبنير 3140تصويت عاممدرسة المغير

3111تصويت عاممدرسةالشهيدعبدالستارابوريشة2254403الورار22544االن بار

1248تصويت عاممدرسة الروضة المحمدية االبتدائية2254405الورار22544االن بار

1136تصويت عاممدرسة طيبة االبتدائية2254406الورار22544االن بار

ن2254408الورار22544االن بار ي االبتدائية للبنير
1299تصويت عاممدرسة االمائن

ن2254450الورار22544االن بار ة بن شعبة االبتدائية للبنير 6206تصويت خاصمدرسة المغير

ن2254451الورار22544االن بار 3225تصويت خاصاعدادية المربد للبنير

ن2254501الشامية22545االن بار 2261تصويت عاممدرسة القعقاع االبتدائية للبنير

ن2254502الشامية22545االن بار 3245تصويت عاممدرسة االشبال االبتدائية للبنير

ن2254503الشامية22545االن بار 3297تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية للبنير

ن2254504الشامية22545االن بار 1200تصويت عاممدرسة الطالئع الثورية للبنير

1299تصويت عاممدرسة ابو طيبان االبتدائية2254505الشامية22545االن بار

ي تمام2254506الشامية22545االن بار 1425تصويت عامثانوية ائر

6215تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية المختلطة2254601الصوفية22546االن بار

2217تصويت عاممدرسة المهند االبتدائية للبنات2254602الصوفية22546االن بار
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ن2254603الصوفية22546االن بار 3197تصويت عاممدرسة االرتقاء االبتدائية للبنير

ن2254604الصوفية22546االن بار 3208تصويت عاممدرسة الشهيد الصباغ االبتدائية للبنير

ن2254701خالد بن الوليد22547االن بار 3185تصويت عاممدرسة أم سلمة االبتدائية للبنير

ن2254702خالد بن الوليد22547االن بار 6201تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية للبنير

ن2254703خالد بن الوليد22547االن بار 1229تصويت عامثانوية صالح الدين للبنير

ن2254704خالد بن الوليد22547االن بار 6211تصويت عاممدرسة الزبير بن العوام للبنير

1257تصويت عاممدرسة التقدم االبتدائية2254706خالد بن الوليد22547االن بار

ن3354401الورار23544االن بار 5130تصويت عاممدرسة القادر االبتدائية للبنير

3118تصويت عاممدرسة بديع السموات االبتدائية3354402الورار23544االن بار

ن3354403الورار23544االن بار 3128تصويت عاممدرسة المعز االبتدائية للبنير

ن3354404الورار23544االن بار 3113تصويت عاممدرسة األبرار االبتدائية للبنير

ن3354405الورار23544االن بار 6140تصويت عاممدرسة الحوراء االبتدائية للبنير

ن3354406الورار23544االن بار 1224تصويت عاممدرسة المروج االبتدائية للبنير

ن3354501الشامية23545االن بار 6303تصويت عاممتوسطة جبهه للبنير

ن3354502الشامية23545االن بار 393تصويت عامثانوية االمام الغزاىلي للبنير

ن3354503الشامية23545االن بار 3155تصويت عاممدرسة الخندق االبتدائية للبنير

ن3354504الشامية23545االن بار 1336تصويت عاممدرسة االشعاع االبتدائية للبنير

ن3354550الشامية23545االن بار 6267تصويت خاصمتوسطة جبهة للبنير

ن3354551الشامية23545االن بار 1138تصويت خاصثانوية االمام الغزاىلي للبنير

ن3354701خالد بن الوليد23547االن بار 3127تصويت عاممدرسة المنصور االبتدائية للبنير

ن3354702خالد بن الوليد23547االن بار 5201تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية للبنير

ن3354703خالد بن الوليد23547االن بار ن االبتدائية للبنير 1223تصويت عاممدرسة أم الربيعير

ن3354704خالد بن الوليد23547االن بار 6250تصويت عاممدرسة الخالدين االبتدائية للبنير

ن3354705خالد بن الوليد23547االن بار 3147تصويت عاممدرسة العزم االبتدائية للبنير

ثار االبتدائية المختلطة3354706خالد بن الوليد23547االن بار 1258تصويت عاممدرسة الير

ن3354751خالد بن الوليد23547االن بار ن االبتدائية للبنير 2212تصويت خاصمدرسة ام الربيعير

ن4454601الصوفية24546االن بار 1253تصويت عاممدرسة االنتفاضة االبتدائية للبنير

ن4454602الصوفية24546االن بار 5207تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنير

ن4454603الصوفية24546االن بار 5249تصويت عاممدرسة المحمرة االبتدائية للبنير

ن4454604الصوفية24546االن بار 3218تصويت عاممدرسة قرطبة االبتدائية للبنير

3243تصويت عاممدرسة المقاصد االبتدائية المختلطة4454605الصوفية24546االن بار

5274تصويت عاممدرسة مؤتة االبتدائية للبنات155201مايس 315522االن بار
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ن155202مايس 315522االن بار 3221تصويت عاممدرسة الودق االبتدائية للبنير

ن155203مايس 315522االن بار 5207تصويت عاممدرسة صقر قريش االبتدائية للبنير

ن155204مايس 315522االن بار 3191تصويت عاممدرسة نابلس االبتدائية للبنير

ن155205مايس 315522االن بار ن االبتدائية للبنير 3173تصويت عاممدرسة االكرمير

ن155206مايس 315522االن بار 6277تصويت عاممدرسة ابن الرشد االبتدائية للبنير

ن155207مايس 315522االن بار 2173تصويت عاممدرسة الوعي الجديد االبتدائية للبنير

ن155208مايس 315522االن بار 1201تصويت عامثانوية سلمان الفارىسي للبنير

ن155209مايس 315522االن بار 1265تصويت عاماعدادية النبوغ للبنير

1302تصويت عاممدرسة حسيبة المازنية االبتدائية155210مايس 315522االن بار

ن155211مايس 315522االن بار 1160تصويت عاممدرسة النجاح االبتدائية للبنير

4266تصويت خاصمدرسة سلمان الفارىسي155251مايس 315522االن بار

ن155501العامرية31555االن بار 6231تصويت عاممتوسطة عمار بن يارس للبنير

3257تصويت عاممدرسة الحرية االبتدائية المختلطة155502العامرية31555االن بار

ن155503العامرية31555االن بار ي للبنير
3247تصويت عاممدرسة النابغة الذبيائن

ن155504العامرية31555االن بار ي للبنير
ي فراس الحمدائن 3245تصويت عاممتوسطة أئر

3251تصويت عاممدرسة ابن مسعود االبتدائية للبنات155505العامرية31555االن بار

ن155506العامرية31555االن بار 3111تصويت عاماعدادية الفارس للبنير

3127تصويت عاماعدادية الوثبة للبنات155507العامرية31555االن بار

2180تصويت عامثانوية العهد الجديد للبنات155508العامرية31555االن بار

ن155509العامرية31555االن بار 3145تصويت عامثانوية االيمان للبنير

3382تصويت خاصمتوسطة عماربن يارس155550العامرية31555االن بار

ن155551العامرية31555االن بار 274تصويت خاصاعدادية الفارس للبنير

ناعدادية الوثبة للبنات155580العامرية31555االن بار 2156تصويت نازحير

3176تصويت عامثانوية الخالدية للبنات155601الخالدية31556االن بار

ن للبنات155602الخالدية31556االن بار 3174تصويت عامثانوية الرياحير

ن155603الخالدية31556االن بار ن االبتدائية للبنير 3171تصويت عاممدرسة حنير

ن155604الخالدية31556االن بار 3198تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية للبنير

3150تصويت عامروضة اطفال الخالدية155605الخالدية31556االن بار

ن155606الخالدية31556االن بار 6187تصويت عامثانوية عمر المختار للبنير

ن155607الخالدية31556االن بار 5169تصويت عاممدرسة الصفاء االبتدائية للبنير

ن155608الخالدية31556االن بار 1186تصويت عاممدرسة اشور االبتدائية للبنير

1170تصويت عامروضة اطفال ابو فليس155609الخالدية31556االن بار
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6131تصويت خاصروضة اطفال الخالدية155650الخالدية31556االن بار

نروضة اطفال الخالدية155680الخالدية31556االن بار 14تصويت نازحير

ن155701جزيرة كرطان31557االن بار ي للبنير 6245تصويت عاممتوسطة العمل الشعبر

ن155702جزيرة كرطان31557االن بار ي بكر الصديق للبنير 6256تصويت عاممدرسة أئر

ن155703جزيرة كرطان31557االن بار 3229تصويت عاممدرسة اليرس االبتدائية للبنير

ن155704جزيرة كرطان31557االن بار 3119تصويت عاممدرسة الحارث االبتدائية للبنير

ن156501الرطبة31565االن بار 3165تصويت عاممدرسة حوران االبتدائية للبنير

3176تصويت عاممدرسة الثائرة العربية للبنات156502الرطبة31565االن بار

3145تصويت عامثانوية الرطبة للبنات156503الرطبة31565االن بار

3153تصويت عاماعدادية الرطبة المركزية للبنات156504الرطبة31565االن بار

ن156505الرطبة31565االن بار 3145تصويت عاممدرسة االخطل الصغير االبتدائية للبنير

ن156506الرطبة31565االن بار 3187تصويت عاممدرسة المكاسب االبتدائية للبنير

ن156507الرطبة31565االن بار 5166تصويت عاممدرسة معن بن زائدة االبتدائية للبنير

3188تصويت خاصثانوية الرطبة للبنات156550الرطبة31565االن بار

ن2255501العامرية32555االن بار 1237تصويت عامثانوية الواقدي للبنير

ن2255502العامرية32555االن بار 1222تصويت عاممتوسطة ابن الطفيل للبنير

2354تصويت عاممدرسة االجيال االبتدائية المختلطة2255503العامرية32555االن بار

ن2255504العامرية32555االن بار اء االبتدائية للبنير
3109تصويت عاممدرسة البيى

ن2255505العامرية32555االن بار 1232تصويت عاممدرسة تهامة االبتدائية للبنير

1244تصويت عاممدرسة عبدالرحمن النارص االبتدائية2255601الخالدية32556االن بار

3143تصويت عاممدرسة الهدى االبتدائية للبنات2255602الخالدية32556االن بار

1357تصويت خاصمدرسة الهدى االبتدائية للبنات2255650الخالدية32556االن بار

5265تصويت خاصمدرسة عبدالرحمن النارص االبتدائية2255651الخالدية32556االن بار

ن2255701جزيرة كرطان32557االن بار 5235تصويت عاممدرسة الزهاوي االبتدائية للبنير

2225تصويت عاممدرسة غرناطة االبتدائية للبنات2255702جزيرة كرطان32557االن بار

ن2255703جزيرة كرطان32557االن بار 5244تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية للبنير

ن2255704جزيرة كرطان32557االن بار 5207تصويت عامثانوية الرشيد للبنير

ن2256501الرطبة32565االن بار 2151تصويت عاممدرسة السهول االبتدائية للبنير

1272تصويت عاممدرسة ناظرة االبتدائية2256503الرطبة32565االن بار

ن2256551الرطبة32565االن بار 396تصويت خاصمدرسة البادية االبتدائية للبنير

ن2256552الرطبة32565االن بار 5181تصويت خاصمدرسة السهول االبتدائية للبنير

2210تصويت خاصمدرسة الوفاء2256553الرطبة32565االن بار
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5300تصويت خاصمدرسة السهول التكميلية2256554الرطبة32565االن بار

ن3354601الصوفية33546االن بار 3246تصويت عاماعدادية االندلس للبنير

ن3354602الصوفية33546االن بار 1262تصويت عاممدرسة النض االبتدائية للبنير

ن3354603الصوفية33546االن بار 5284تصويت عاممدرسة ابن البيطار االبتدائية للبنير

اء3355501العامرية33555االن بار 2189تصويت عاممدرسة الواحة الخضن

اء3355551العامرية33555االن بار 261تصويت خاصمدرسة الواحة الخضن

ي3355601الخالدية33556االن بار
6233تصويت عاممدرسة رشيد عاىلي كيالئن

ن3355602الخالدية33556االن بار 1280تصويت عاممدرسة العدالة االبتدائية للبنير

ن3356501الرطبة33565االن بار 1190تصويت عاممدرسة المعتصم االبتدائية للبنير

ن االبتدائية المختلطة3356503الرطبة33565االن بار 195تصويت عاممدرسة التابعير

ن3356550الرطبة33565االن بار 145تصويت خاصمدرسة المعتصم االبتدائية للبنير

ن4456501الرطبة34565االن بار ي االبتدائية للبنير
1224تصويت عاممدرسة االمائن

ي االبتدائية4456550الرطبة34565االن بار
270تصويت خاصمدرسة األمائن

ي االبتدائية4456551الرطبة34565االن بار
3139تصويت خاصمدرسة األمائن

ن155801حديثة41558االن بار 396تصويت عاماعدادية حديثة للبنير

5146تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية المختلطة155802حديثة41558االن بار

ن155803حديثة41558االن بار 6127تصويت عاممتوسطة حديثة للبنير

5128تصويت عاماعدادية حديثة للبنات155804حديثة41558االن بار

1127تصويت عاممدرسة طارق بن زياد155805حديثة41558االن بار

ن155850حديثة41558االن بار 3395تصويت خاصاعدادية حديثة للبنير

ن155901بروانة41559االن بار 5163تصويت عاممدرسة المأمونية االبتدائية للبنير

ن155902بروانة41559االن بار 5180تصويت عاممدرسة نهر دجلة االبتدائية للبنير

ن155903بروانة41559االن بار 3138تصويت عاممدرسة االستقالل االبتدائية للبنير

ن155904بروانة41559االن بار 6206تصويت عاممدرسة الصناديد االبتدائية للبنير

ن155905بروانة41559االن بار 3139تصويت عاممدرسة االنوار االبتدائية للبنير

ن155906بروانة41559االن بار 1208تصويت عاممدرسة النهوض االبتدائية للبنير

ن156001هيت41560االن بار 3142تصويت عاممدرسة هيت االبتدائية للبنير

ن156002هيت41560االن بار 3237تصويت عاممدرسة الوركاء االبتدائية للبنير

ن156003هيت41560االن بار 3177تصويت عاممدرسة التضامن االبتدائية للبنير

3146تصويت عامثانوية الشيماء للبنات156004هيت41560االن بار

ن156005هيت41560االن بار 3199تصويت عاممدرسة االنتفاضة االبتدائية للبنير

ن156006هيت41560االن بار 3134تصويت عاممدرسة ابن سينا االبتدائية للبنير
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ن156007هيت41560االن بار 1219تصويت عاممدرسة ابن ماجد االبتدائية للبنير

ن156008هيت41560االن بار 1353تصويت عاممدرسة االبتهال االبتدائية للبنير

ن156009هيت41560االن بار 3159تصويت عاممدرسة العاصفة االبتدائية للبنير

1119تصويت عاماعدادية صناعة هيت156010هيت41560االن بار

3170تصويت عاممدرسة القباب العالية االبتدائية156011هيت41560االن بار

ن156050هيت41560االن بار 3357تصويت خاصمدرسة هيت االبتدائية للبنير

ن156051هيت41560االن بار 5202تصويت خاصمدرسة االنتفاضة االبتدائية للبنير

1155تصويت عامثانوية الفرات للبنات156101العبيدي41561االن بار

ن156102العبيدي41561االن بار 3100تصويت عامثانوية العبيدي للبنير

ن156103العبيدي41561االن بار 5139تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية للبنير

ن156105العبيدي41561االن بار 1341تصويت عاممتوسطة الصمود للبنير

ن156106العبيدي41561االن بار ي االبتدائية للبنير
1399تصويت عاممدرسة البحيى

ن156202كبيسة41562االن بار 3192تصويت عاممدرسة المسك االبتدائية للبنير

5219تصويت عامثانوية كبيسة للبنات156203كبيسة41562االن بار

ن156251كبيسة41562االن بار 159تصويت خاصمدرسة نهر االردن االبتدائية للبنير

ن156301البغدادي41563االن بار 3229تصويت عامثانوية عبد الرحمن بن عوف للبنير

ن156302البغدادي41563االن بار 3239تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية للبنير

ن156303البغدادي41563االن بار 5207تصويت عاممدرسة الميثاق االبتدائية للبنير

ي العال ءالمعري156304البغدادي41563االن بار 1177تصويت عاممدرسة أئر

ن156305البغدادي41563االن بار 1192تصويت عاممدرسة األشاوس االبتدائية للبنير

ن االبتدائية156306البغدادي41563االن بار 1274تصويت عاممدرسة ابن المعيى

ن156350البغدادي41563االن بار 2208تصويت خاصمدرسة االشاوس االبتدائية للبنير

6257تصويت خاصمدرسة الثواب االبتدائية المختلطة156351البغدادي41563االن بار

ن156352البغدادي41563االن بار 6129تصويت خاصثانوية البغدادي للبنير

ن156401الفرات41564االن بار 6205تصويت عاممدرسة المربد االبتدائية للبنير

ن156403الفرات41564االن بار 2262تصويت عاممتوسطة الخاشع للبنير

1292تصويت عاممدرسة المنار االبتدائية156406الفرات41564االن بار

ن156407الفرات41564االن بار 3169تصويت عاممدرسة النهر االبتدائية للبنير

ن االبتدائية المختلطة156408الفرات41564االن بار 3291تصويت عاممدرسة المتير

ن156601القائم41566االن بار 598تصويت عامإعدادية القائم للبنير

ن156603القائم41566االن بار ي داود االبتدائية للبنير 3237تصويت عاممدرسة ائر

5110تصويت عامثانوية القائم للبنات156604القائم41566االن بار
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6154تصويت عامثانوية ام سليم بنت ملحان للبنات156605القائم41566االن بار

ن156606القائم41566االن بار 1256تصويت عاممدرسة ابن قدامة االبتدائية للبنير

ن156607القائم41566االن بار ي االبتدائية للبنير 1329تصويت عاممدرسة الروائر

6120تصويت خاصمدرسة االمام الزهري االبتدائية156650القائم41566االن بار

ن156701راوه41567االن بار 285تصويت عاممدرسة الرضوان االبتدائية للبنير

ن156702راوه41567االن بار 5140تصويت عاممتوسطة راوة للبنير

ن156703راوه41567االن بار 5134تصويت عاممدرسة االيثار االبتدائية للبنير

1110تصويت عاممدرسة المواهب االبتدائية156705راوه41567االن بار

ن156751راوه41567االن بار 668تصويت خاصمتوسطة راوة للبنير

ن156801عنه41568االن بار 3110تصويت عاممدرسة ذات الصواري االبتدائية للبنير

ن156802عنه41568االن بار 3117تصويت عاممدرسة ابن جبير االبتدائية للبنير

ن156803عنه41568االن بار 3110تصويت عامثانوية عنه للبنير

2109تصويت عامثانوية عنة للبنات156804عنه41568االن بار

ن156805عنه41568االن بار ة المحمدية للبنير 1157تصويت عاممتوسطة الحضن

ن156850عنه41568االن بار 1381تصويت خاصثانوية عنه للبنير

ن156851عنه41568االن بار 2193تصويت خاصمدرسة ذات الصواري االبتدائية للبنير

3132تصويت عامثانوية سد حديثة للبنات2255801حديثة42558االن بار

ن2255802حديثة42558االن بار 5134تصويت عاممدرسة الحريري االبتدائية للبنير

ن2255803حديثة42558االن بار ي االبتدائية للبنير 5152تصويت عاممدرسة السيف العرئر

ن1مدرسة االخيار حلقة 2255804حديثة42558االن بار 6165تصويت عام للبنير

ي المختلطة2255805حديثة42558االن بار 1213تصويت عامثانوية المتنبر

ن2255806حديثة42558االن بار 1140تصويت عاممتوسطة الوجدان للبنير

4230تصويت خاصثانوية سد حديثة للبنات2255851حديثة42558االن بار

6127تصويت عاممدرسة الطليعة االبتدائية للبنات2255901بروانة42559االن بار

ن2255902بروانة42559االن بار 5154تصويت عاممدرسة العصمة االبتدائية للبنير

379تصويت عامثانوية الهداية المختلطة2255903بروانة42559االن بار

3127تصويت عاممدرسة الشامية االبتدائية للبنات2255904بروانة42559االن بار

3123تصويت عاممدرسة ابن الخفاجة االبتدائية للبنات2255905بروانة42559االن بار

ي الثناء األلوىسي2255906بروانة42559االن بار 1177تصويت عاممتوسطة أئر

ن2256002هيت42560االن بار 6184تصويت عاممدرسة الوارث االبتدائية للبنير

ن2256003هيت42560االن بار 5198تصويت عامثانوية اآلثار للبنير

ن2256004هيت42560االن بار 5173تصويت عاممدرسة الرسالة االبتدائية للبنير
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ن2256005هيت42560االن بار 3154تصويت عاممدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنير

ن2256006هيت42560االن بار 3186تصويت عاممدرسة الطيب االبتدائية للبنير

ن2256007هيت42560االن بار ي االبتدائية للبنير 1203تصويت عاممدرسة الفكر العرئر

263تصويت عامثانوية عكاشات المختلطة2256101العبيدي42561االن بار

129تصويت عاممدرسة الرهف التكميلية2256102العبيدي42561االن بار

ن2256201كبيسة42562االن بار 6270تصويت عاممدرسة التهذيب االبتدائية للبنير

ن2256202كبيسة42562االن بار  االبتدائية للبنير
3105تصويت عاممدرسة تل الزعيى

ي للبنات2256301البغدادي42563االن بار
3216تصويت عامثانوية هناء الشيبائن

1298تصويت عامثانوية السنابل المختلطة2256302البغدادي42563االن بار

ن2256303البغدادي42563االن بار 3237تصويت عامالمدرسة النظامية االبتدائية للبنير

ن2256304البغدادي42563االن بار 1237تصويت عامثانوية الربيع للبنير

ي االبتدائية المختلطة2256306البغدادي42563االن بار 121تصويت عاممدرسة الحبوئر

ن1مدرسة دار السالم االبتدائية 2256401الفرات42564االن بار 3144تصويت عام للبنير

ن2256402الفرات42564االن بار 5209تصويت عاممدرسة مطلع الفجر االبتدائية للبنير

ن2256403الفرات42564االن بار ق االبتدائية للبنير 1208تصويت عاممدرسة المرس 

ن2256404الفرات42564االن بار 1276تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية للبنير

6107تصويت عامثانوية الرحاب للبنات2256601القائم42566االن بار

5161تصويت عاممدرسة القائم للتعليم االساىسي2256602القائم42566االن بار

ن2256603القائم42566االن بار 6127تصويت عامإعدادية الدراسات اإلسالمية للبنير

ن2256604القائم42566االن بار 2139تصويت عاممدرسة الربيع االبتدائية للبنير

1181تصويت عامالثانوية الغربية2256605القائم42566االن بار

4217تصويت خاصمدرسة القائم للتعليم االساىسي2256650القائم42566االن بار

2165تصويت خاصثانوية الرحاب للبنات2256651القائم42566االن بار

ن االبتدائية2256701راوه42567االن بار 6140تصويت عاممدرسة المعير

ن2256801عنه42568االن بار 3225تصويت عاممدرسة القحطانية االبتدائية للبنير

2266تصويت عاممدرسة مالك بن ربيعة االبتدائية3356101العبيدي43561االن بار

ن3356102العبيدي43561االن بار ي عبيدة االبتدائية للبنير 1127تصويت عاممدرسة ائر

ن3356601القائم43566االن بار 1182تصويت عاممدرسة المهدي االبتدائية للبنير

ن3356602القائم43566االن بار 3212تصويت عامثانوية الكرابلة للبنير

ن3356603القائم43566االن بار 1202تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية للبنير

ن3356604القائم43566االن بار 6123تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية للبنير

ن3356605القائم43566االن بار 1214تصويت عاممدرسة المعارف االبتدائية للبنير
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ن3356606القائم43566االن بار 6193تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية للبنير

قيةاالبتدائية3356607القائم43566االن بار 1325تصويت عاممدرسةالنهضةالرس 

1369تصويت عاممدرسة مؤذن الرسول االبتدائية3356608القائم43566االن بار

1254تصويت عاممدرسة الحواري االبتدائية3356609القائم43566االن بار

ن3356610القائم43566االن بار 1380تصويت عامثانوية االماىلي للبنير

3213تصويت عاممدرسة هبة هللا االبتدائية3356611القائم43566االن بار

ن3356801عنه43568االن بار موك للبنير 196تصويت عامثانوية الير

3158تصويت عاممدرسة الحضارة االبتدائية المختلطة3356802عنه43568االن بار

ن4456102العبيدي44561االن بار ي االبتدائية للبنير 3177تصويت عاممدرسة حمورائر

ن4456105العبيدي44561االن بار 1337تصويت عاممدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنير

6206تصويت عامثانوية الرمانة المختلطة4456601القائم44566االن بار

ن4456602القائم44566االن بار 3259تصويت عاممدرسة براعم الوطن االبتدائية للبنير

ن4456603القائم44566االن بار 6189تصويت عامثانوية النعمان للبنير

ن4456604القائم44566االن بار 1226تصويت عاممدرسة االنصاف االبتدائية للبنير

ن4456605القائم44566االن بار 3272تصويت عاممدرسة أنس بن مالك االبتدائية للبنير

1291تصويت عاممدرسة الرميلة االبتدائية المختلطة4456606القائم44566االن بار

1248تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية4456608القائم44566االن بار

ن4456609القائم44566االن بار 1175تصويت عاممدرسة ابن حزم االبتدائية للبنير

293تصويت خاصثانوية الرمانة المختلطة4456650القائم44566االن بار

ن4456651القائم44566االن بار 2211تصويت خاصثانوية النعمان للبنير

3121تصويت عاممدرسة االمام الصادق102601ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

3106تصويت عاممدرسة زين العابدين102602ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

3108تصويت عام1/ اعدادية الكاظمية 102603ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

6118تصويت عامثانوية الكوثر102604ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

3106تصويت عاممدرسة الهدى102605ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

2117تصويت عام2/ اعدادية الكاظمية 102606ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

394تصويت عاماعدادية العزة102607ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

3100تصويت عاممدرسة الشهيد فاضل زيدان102608ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

3114تصويت عاممدرسة تمارصن102610ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

386تصويت عامثانوية الشهيد طالب السهيل102611ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

ن102612ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ 395تصويت عاممدرسة فلسطير

396تصويت عاممتوسطة دجلة102613ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ
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3109تصويت عاممتوسطة الزهراء102614ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ

ن102650ألكاظميه األوىل111026بغداد الكرخ 6107تصويت خاصمدرسة فلسطير

3113تصويت عاممدرسة قريش102701الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

299تصويت عاماعدادية الكاظمية للبنات102702الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

ي102703الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ
يف الرضن 3113تصويت عاممدرسة الرس 

3106تصويت عاممدرسة االمام الحسن102704الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

3123تصويت عاممتوسطة الكاظمية102705الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

3123تصويت عاممدرسة السندس102706الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

2100تصويت عاممتوسطة الجوادين للبنات102707الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

4286تصويت خاصاعدادية تجارة الصمود102750الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

ن102751الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ 4266تصويت خاصاعدادية الكاظمية للبنير

4281تصويت خاصمدرسة االمام الحسن102752الكاظميه الثانية111027بغداد الكرخ

399تصويت عاممتوسطة الوفاء102801السالم111028بغداد الكرخ

ي االبتدائية102802السالم111028بغداد الكرخ 378تصويت عاممدرسة المتنبر

374تصويت عاماعدادية المعتصم للبنات102803السالم111028بغداد الكرخ

368تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية102804السالم111028بغداد الكرخ

379تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية102806السالم111028بغداد الكرخ

5116تصويت عاممدرسة جعفر الطيار102807السالم111028بغداد الكرخ

اق االبتدائية102808السالم111028بغداد الكرخ 3102تصويت عاممدرسة االرس 

398تصويت عاممتوسطة الجماهير102809السالم111028بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية102901التحرير111029بغداد الكرخ

3102تصويت عاممدرسة االنبارين االبتدائية102902التحرير111029بغداد الكرخ

3106تصويت عاممتوسطة ابو العالء المعري102903التحرير111029بغداد الكرخ

388تصويت عاممتوسطة االمل102904التحرير111029بغداد الكرخ

393تصويت عاممدرسة الشهيد عبد الرسول عودة102905التحرير111029بغداد الكرخ

ن102906التحرير111029بغداد الكرخ 1151تصويت عامثانوية الرياحير

ن ع102907التحرير111029بغداد الكرخ 387تصويت عاممدرسة الحسير

386تصويت عاممدرسة شهداء جرس االئمة102908التحرير111029بغداد الكرخ

3123تصويت عاممدرسة البالذري االبتدائية102909التحرير111029بغداد الكرخ

298تصويت عامأ/ مدرسة الكميت االبتدائية 102910التحرير111029بغداد الكرخ

281تصويت عامب/ مدرسة الكميت االبتدائية 102911التحرير111029بغداد الكرخ

3109تصويت عاماعدادية صناعة موىس الكاظم102912التحرير111029بغداد الكرخ
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1260تصويت عاممدرسة القاسم ابن الحسن102913التحرير111029بغداد الكرخ

392تصويت عاممدرسة النبأ االبتدائية103101الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

394تصويت عاممدرسة حليمة السعدية االبتدائية103102الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

599تصويت عام1/مدرسه الرازي 103103الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

3105تصويت عام1/متوسطة جرير للبنات 103104الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

389تصويت عام2/متوسطة جرير للبنات 103105الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

6122تصويت عاممدرسة طارق بن زياد االبتدائية103106الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

397تصويت عام2/مدرسة الرازي 103107الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

383تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية103108الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسة الجهاد االبتدائية103109الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

ن103110الحرية األوىل111031بغداد الكرخ 398تصويت عاممتوسطة العدالة للبنيير

3125تصويت عاممتوسطة المحمرة للبنات103111الحرية األوىل111031بغداد الكرخ

5118تصويت عاماعدادية قطر للبنات103201الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

ى للبنات103202الحرية الثانية111032بغداد الكرخ 396تصويت عاممتوسطة خديجة الكير

392تصويت عاماعدادية الحرية للبنات103203الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

3127تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية103204الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

389تصويت عام1/مدرسة التضحية االبتدائية 103205الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

3107تصويت عاممدرسة التضحية االبتدائية103206الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

3111تصويت عاممدرسة الزباء االبتدائية103207الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

3100تصويت عاممدرسة الدعاء االبتدائية103208الحرية الثانية111032بغداد الكرخ

3129تصويت عاممدرسة تدمر االبتدائية103301الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

3128تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام علي 103302الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

2109تصويت عاممدرسة مكه المكرمة103303الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

2113تصويت عاماعدادية التضحية للبنات103304الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

3107تصويت عاممتوسطة الخنساء للبنات103305الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

5115تصويت عاممدرسة اليمامة االبتدائية103306الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

ي فراس االبتدائية103307الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ 5125تصويت عاممدرسة ائر

3107تصويت عاممدرسة التسامي االبتدائية103308الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

3121تصويت عاممتوسطة النارص103309الحرية الثالثة111033بغداد الكرخ

3118تصويت عاممدرسة العودة االبتدائية103401الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

3113تصويت عاممتوسطة زينب103402الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

ن103403الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ وق للبنير 5159تصويت عاماعدادية الرس 
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3131تصويت عاماعدادية الزهور103404الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

389تصويت عاممدرسة موىس بن نصير103405الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

3115تصويت عاممتوسطة الرافدين103406الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

6125تصويت عاممدرسة العلياء103407الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

285تصويت عاماعدادية السالم المهنية103408الحرية الرابعة111034بغداد الكرخ

ن (ع)اعدادية االمام علي 103501الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ 6143تصويت عام1/للبنير

5148تصويت عاممدرسة المجاهد االبتدائيه103502الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

5128تصويت عاممدرسة الساحل االبتدائيه103503الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

ن (ع)اعدادية االمام علي 103504الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ 3108تصويت عام2/للبنير

5141تصويت عاماعدادية االزدهار للبنات103505الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

5131تصويت عامروضة الرايه103506الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

3160تصويت عاممدرسة ابن الجوزي االبتدائيه103507الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

3126تصويت عام1/مدرسة الواسطي االبتدائيه 103508الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

ن103509الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ 5137تصويت عامثانوية ام المؤمنير

2122تصويت عام2/مدرسة الواسطي االبتدائيه 103510الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ

ن103550الحرية الخامسة111035بغداد الكرخ 3275تصويت خاصثانوية ام المؤمنير

696تصويت عاممعهد السكك للتدريب104301العطيفيه111043بغداد الكرخ

5102تصويت عاممدرسة الوثبة االبتدائية104302العطيفيه111043بغداد الكرخ

387تصويت عاممدرسة اشبيلية االبتدائية104303العطيفيه111043بغداد الكرخ

399تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية104304العطيفيه111043بغداد الكرخ

3100تصويت عامثانوية ام عمارة للبنات104305العطيفيه111043بغداد الكرخ

597تصويت عاممدرسة المعتصم االبتدائية104306العطيفيه111043بغداد الكرخ

5169تصويت عاممتوسطة الشهيدين الصدرين104401الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

6170تصويت عام1/متوسطه طارق ابن زياد104402الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

ي104403الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ
3151تصويت عاممدرسة الحر الرياحي االبتدائ 

3131تصويت عام2/متوسطه طارق ابن زياد104404الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

5147تصويت عاممدرسه االمام المنتظر االبتدائيه104405الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

3132تصويت عاممدرسة سمية االبتدائية104406الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

5154تصويت عاماعداديه النض للبنات104407الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

5136تصويت عاممدرسه الحديده البتدائيه104408الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

5136تصويت عاممتوسطه سيف هللا للبنات104409الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ

ن104411الشعلة األوىل111044بغداد الكرخ 1205تصويت عامثانوية حسن شحاتة للبنير
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5148تصويت عاممتوسطه الشيماء104501الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

6158تصويت عاممدرسة القسطل104502الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

6167تصويت عاممدرسة البيان االبتدائية104503الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

3123تصويت عامعمار بن يارس104504الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

5134تصويت عاممتوسطة النهرين104505الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

3102تصويت عام1/مدرسة البحرين االبتدائية104506الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

ن104507الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ 5131تصويت عامثانوية الشعلة للبنير

5136تصويت عام2/مدرسة البحرين االبتدائية104508الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

اهة االبتدائية104509الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ ن 3123تصويت عام1/مدرسةالين

اهةاالبتدائية104510الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ ن 5162تصويت عام2/مدرسة الين

1360تصويت عاممدرسة نسائم العلم104511الشعلة الثانية111045بغداد الكرخ

ن104602ذات السالسل111046بغداد الكرخ 5135تصويت عاماعدادية النور للبنير

5183تصويت عاممدرسة المخزومية104603ذات السالسل111046بغداد الكرخ

5171تصويت عاممدرسة السناء االبتدائيه104604ذات السالسل111046بغداد الكرخ

5171تصويت عاممدرسة الشهامه104605ذات السالسل111046بغداد الكرخ

635تصويت عاممتوسطة االيمان للبنات104606ذات السالسل111046بغداد الكرخ

3127تصويت عاممدرسة اجنادين االبتدائية104607ذات السالسل111046بغداد الكرخ

5165تصويت عاممدرسة قطر االبتدائية104608ذات السالسل111046بغداد الكرخ

3116تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائيه104609ذات السالسل111046بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسة االصمعي االبتدائية2203201/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

393تصويت عاممدرسة حذيفة2203202/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

6134تصويت عاممدرسه واسط االبتدائيه2203203/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

2126تصويت عاممدرسة المستنضية2203204/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

3132تصويت عاممدرسة عادل نارص2203205/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

3102تصويت عاممتوسطة التحرير2203206/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

ن2203207/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ 3128تصويت عاممتوسطة الفرقدين للبنير

3119تصويت عامروضة الربيع2203208/ الحرية الثانية 112032بغداد الكرخ

3170تصويت عاممدرسه الشفق االبتدائيه2204401/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

3130تصويت عاممدرسة االندلس االبتدائية2204402/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

ي االبتدائيه2204403/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ 2167تصويت عاممدرسه الروائر

3116تصويت عامروضه الزنبق2204404/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

3145تصويت عاممدرسه الشعله المختلطه2204405/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ
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3138تصويت عاممدرسة االحواز االبتدائيه2204406/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

ن2204407/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ 5175تصويت عاممتوسطه الفتوه للبنير

5160تصويت عاممدرسة النور االبتدائية2204408/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

3145تصويت عاممدرسه العابد للبنات2204409/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

3311تصويت خاصمدرسة الشفق االبتدائية2204450/ الشعلة األوىل 112044بغداد الكرخ

5148تصويت عام1/مدرسة المعراج االبتدائية 2204501/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

3160تصويت عامثانوية االخالص للبنات2204502/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

6141تصويت عاماعدادية صناعة الشهيد الحكيم2204503/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

5160تصويت عام2/مدرسة المعراج االبتدائية 2204504/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

5191تصويت عاممدرسة فاطمة بنت اسد2204505/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

3178تصويت عاممدرسه السالميات2204506/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

3221تصويت عاممدرسة الوطن2204507/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

اء2204508/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ 3180تصويت عاممدرسة المروج الخضن

6218تصويت عاممدرسة النصير االبتدائية2204509/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

3236تصويت عاممدرسه االمه العربيه2204510/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

1313تصويت عاممدرسة تبوك2204511/ الشعلة الثانية 112045بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسة االمال االبتدائيه2204601/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

3159تصويت عاممدرسة الفصاحه االبتدائيه2204602/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

 علي محفوظ2204603/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ
ن 3134تصويت عاممتوسطة العالمة حسير

3141تصويت عاممتوسطة التقدم للبنات2204604/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

5193تصويت عاممدرسة السويس2204605/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

3126تصويت عام كانون االبتدائيه6مدرسة 2204606/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

3149تصويت عاممدرسة االسماء االبتدائيه2204607/ ذات السالسل 112046بغداد الكرخ

موك121001بغداد الكرخ 372تصويت عاممدرسة نابلس100101الير

موك121001بغداد الكرخ 675تصويت عامثانوية المامون للبنات100102الير

موك121001بغداد الكرخ 360تصويت عاممدرسة االباء100103الير

موك121001بغداد الكرخ 582تصويت عاممدرسة الحنان100105الير

موك121001بغداد الكرخ 689تصويت عاممدرسة المرؤة100106الير

موك121001بغداد الكرخ ن للبنات100107الير 672تصويت عامثانوية حطير

موك121001بغداد الكرخ 368تصويت عاماعدادية الكندي100108الير

موك121001بغداد الكرخ 364تصويت عاماعدادية تجارة الكرخ100109الير

موك121001بغداد الكرخ موك للبنات100110الير 580تصويت عامثانوية الير
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موك121001بغداد الكرخ 3202تصويت خاصمدرسة خالد بن الوليد100150الير

موك121001بغداد الكرخ ن100151الير 3258تصويت خاصمتوسطة المأمون للبنير

ي100201المنصور121002بغداد الكرخ 597تصويت عامثانوية الكفاح العرئر

ات للبنات100203المنصور121002بغداد الكرخ ن 364تصويت عامثانويه المتمير

358تصويت عاممدرسة االشعري االبتدائيه100204المنصور121002بغداد الكرخ

ن100205المنصور121002بغداد الكرخ 353تصويت عاممعهد اعداد المعلمير

ن100206المنصور121002بغداد الكرخ 367تصويت عاممتوسطة االنتفاظه للبنير

367تصويت عاممدرسة االنتفاضه االبتدايه100207المنصور121002بغداد الكرخ

277تصويت عاممدرسة دجله النموذجيه االبتدائيه100208المنصور121002بغداد الكرخ

581تصويت عاممدرسة النيل االبتدائيه100209المنصور121002بغداد الكرخ

342تصويت عامثانوية الرساله للبنات100210المنصور121002بغداد الكرخ

564تصويت عاماعداية بغداد للبنات100211المنصور121002بغداد الكرخ

4247تصويت خاصمدرسة دجله النموذجيه االبتدائيه100250المنصور121002بغداد الكرخ

6168تصويت خاصمتوسطة االنتفاضه100251المنصور121002بغداد الكرخ

4246تصويت خاصثانوية الرساله للبنات100252المنصور121002بغداد الكرخ

ن100301الداودي121003بغداد الكرخ 584تصويت عاماعدادية الداوودي للبنير

579تصويت عاممتوسطة زينب للبنات100302الداودي121003بغداد الكرخ

658تصويت عاممدرسة الزهور االبتدائية100303الداودي121003بغداد الكرخ

357تصويت عاماعدادية ميسلون التجارية للبنات100304الداودي121003بغداد الكرخ

572تصويت عاممدرسة بغداد االبتدائية المختلطة100305الداودي121003بغداد الكرخ

372تصويت عامثانوية الفضيلة للبنات100306الداودي121003بغداد الكرخ

362تصويت عاممدرسة الرحمة االبتدائية100307الداودي121003بغداد الكرخ

355تصويت عامروضة الغصون100309الداودي121003بغداد الكرخ

367تصويت عاممدرسة الرجاء االبتدائية100401(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

ي100402(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ 362تصويت عامروضة السيف العرئر

ن100403(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ ن للبنير 5104تصويت عاماعدادية االمير

382تصويت عامثانوية النبوغ للبنات100404(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

379تصويت عامثانوية النضال للبنات100405(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

ي االبتدائية100406(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ
ن
274تصويت عاممدرسة الرصاف

4289تصويت خاصثانوية النضال للبنات100450(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

6316تصويت خاصثانوية النبوغ للبنات100451(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

6131تصويت خاصمتوسطة القادسية100452(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ
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ي االبتدائية100453(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ
ن
6120تصويت خاصمدرسة الرصاف

ي100454(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ 6305تصويت خاصروضة السيف العرئر

6139تصويت خاصمدرسة الرجاء االبتدائية100455(الحارثيه)القادسية 121004بغداد الكرخ

5109تصويت عامثانوية االصيل101501الفرات121015بغداد الكرخ

ن101502الفرات121015بغداد الكرخ ن للبنير 5107تصويت عامثانوية الحسير

5123تصويت عاممدرسة البيداء101503الفرات121015بغداد الكرخ

3131تصويت عاممتوسطة الحمزة سيد الشهداء101504الفرات121015بغداد الكرخ

ن 101505الفرات121015بغداد الكرخ 3115تصويت عام1/مدرسة الحمزة االبتدائية للبنير

ن101506الفرات121015بغداد الكرخ 366تصويت عام2/مدرسة الحمزة االبتدائيةللبنير

261تصويت عاممتوسطة الغسق101507الفرات121015بغداد الكرخ

387تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية للبنات101508الفرات121015بغداد الكرخ

288تصويت عاممدرسة الخوارزمي االبتدائية101509الفرات121015بغداد الكرخ

3104تصويت عام1/مدرسة العباس االبتدائية101510الفرات121015بغداد الكرخ

3109تصويت عام2/مدرسة العباس االبتدائية101511الفرات121015بغداد الكرخ

377تصويت عاماعدادية العامرية للبنات101701الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

380تصويت عاممدرسة الزبير االبتدائيه101702الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

386تصويت عاممدرسة الكوفة االبتدائية101703الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

392تصويت عاممدرسة الفردوس اال بتدائية101704الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

382تصويت عاممدرسة ابن سينا االساسيه للبنات101705الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

385تصويت عاممدرسة المعرفةاالساسية101706الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

369تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائية101707الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

374تصويت عاممتوسطة الرضوان للبنات101708الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

4295تصويت خاصمدرسة المعرفةاالساسية101750الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

4264تصويت خاصاعدادية العامرية للبنات101751الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

672تصويت خاصمدرسة البيادر101752الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

4223تصويت خاصمدرسة الكوفة االبتدائية101753الفردوس األوىل121017بغداد الكرخ

6115تصويت عامثا نوية الفردوس الثانية للبنات101801الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

587تصويت عامثانوية صفية بنت عبد المطلب101802الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

ن101803الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ 391تصويت عاماعدادية العامرية للبنير

3135تصويت عاممدرسة الجنائن االبتدائية101804الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

ن101805الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ ي للبنير 3106تصويت عاماعدادية المتنبر

2108تصويت عاممدرسة اشور101806الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ
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5147تصويت عاممدرسة االبداع االبتدائية101807الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

5110تصويت عامثانوية ورقة بن نوفل101808الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

3104تصويت عاممدرسة عمرو بن كلثوم االبتدائية101809الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

379تصويت عامثانوية ابن فرناس101810الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

1171تصويت عامالنوارس101811الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

4301تصويت خاصاعدادية الصناعة101850الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

ن101851الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ 4311تصويت خاصاعدادية العامرية للبنير

4319تصويت خاصالعامرية للبنات101852الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

4174تصويت خاصمدرسة النجاح االبتدائية101853الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

6305تصويت خاصمتوسطة اسامة بن زيد101854الفردوس الثانية121018بغداد الكرخ

اء للبنات101901المعتصم121019بغداد الكرخ 1127تصويت عاماعدادية الخضن

ن101902المعتصم121019بغداد الكرخ 375تصويت عاممتوسطة الجامعة للبنير

ن101903المعتصم121019بغداد الكرخ 6117تصويت عاماعدادية القدس للبنير

582تصويت عاممدرسة نور الشمس االبتدائيه101904المعتصم121019بغداد الكرخ

358تصويت عامثانوية الجامعة للبنات101905المعتصم121019بغداد الكرخ

370تصويت عاممدرسة الخندق االبتدائية101906المعتصم121019بغداد الكرخ

383تصويت عاممدرسة كامل شبيب االبتدائية101907المعتصم121019بغداد الكرخ

ن101980المعتصم121019بغداد الكرخ ناعدادية القدس للبنير 120تصويت نازحير

ن121020بغداد الكرخ 683تصويت عاممدرسة معاذ بن جبل102001حطير

ن121020بغداد الكرخ 697تصويت عامثانوية السياب للبنات102002حطير

ن121020بغداد الكرخ 5119تصويت عاماعدادية صناعة المأمون الرائدة102003حطير

ن121020بغداد الكرخ 671تصويت عاماعدادية الفاروق للبنات102005حطير

ن121020بغداد الكرخ ن للبنات102006حطير 367تصويت عاممتوسطة االمير

ن121020بغداد الكرخ 3187تصويت خاصمدرسة ذي قار االبتدائية102050حطير

380تصويت عاممدرسة التهذيب االبتدائية103701اإلسكان121037بغداد الكرخ

ي االبتدائية103702اإلسكان121037بغداد الكرخ 361تصويت عاممدرسة حمورائر

392تصويت عاممدرسة القدس االبتدائيه103703اإلسكان121037بغداد الكرخ

ن103704اإلسكان121037بغداد الكرخ 278تصويت عامثانوية الكرامه للبنير

اس االبتدائيه103705اإلسكان121037بغداد الكرخ 393تصويت عاممدرسة النير

ى االبتدائيه103706اإلسكان121037بغداد الكرخ 372تصويت عاممدرسة خديجه الكير

379تصويت عامروضة االسكان103707اإلسكان121037بغداد الكرخ

395تصويت عامالمجلس البلدي لمدينة حي السالم103801المثبن121038بغداد الكرخ
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ن االبتدائية103802المثبن121038بغداد الكرخ 674تصويت عاممدرسة الرياحير

286تصويت عاممدرسة هاجر االبتدائية103803المثبن121038بغداد الكرخ

393تصويت عاممدرسة الخلد االبتدائية103804المثبن121038بغداد الكرخ

2108تصويت عاممدرسة عمار بن يارس103805المثبن121038بغداد الكرخ

266تصويت عاماعدادية صناعة الكرخ103806المثبن121038بغداد الكرخ

5115تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية103901المعري121039بغداد الكرخ

370تصويت عاممدرسة التفوق103902المعري121039بغداد الكرخ

284تصويت عاممتوسطة المعري103903المعري121039بغداد الكرخ

3101تصويت عاممدرسة الثقافة103904المعري121039بغداد الكرخ

380تصويت عاممدرسة النعمان بن المنذر103905المعري121039بغداد الكرخ

279تصويت عاممدرسة البادية103906المعري121039بغداد الكرخ

291تصويت عاممدرسة الرباط103907المعري121039بغداد الكرخ

ن104001الرحمانيه121040بغداد الكرخ 3109تصويت عامثانويه الحكمه للبنير

ي104002الرحمانيه121040بغداد الكرخ
ى
3103تصويت عاماعدادية العراف

5130تصويت عاممدرسة زرقاء اليمامه104003الرحمانيه121040بغداد الكرخ

ي104004الرحمانيه121040بغداد الكرخ
وئن 5102تصويت عاممدرسة البير

3102تصويت عاممدرسه المناهل104005الرحمانيه121040بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسه عمربن الخطاب104006الرحمانيه121040بغداد الكرخ

3100تصويت عاممدرسه خوله بنت االزور104007الرحمانيه121040بغداد الكرخ

ي104008الرحمانيه121040بغداد الكرخ 377تصويت عاممدرسه الذهبر

ي104050الرحمانيه121040بغداد الكرخ
وئن 3301تصويت خاصمدرسة البير

ن104051الرحمانيه121040بغداد الكرخ 4243تصويت خاصثانوية الحكمة للبنير

595تصويت عام1/مدرسة االيمان االبتدائية104101الشهداء121041بغداد الكرخ

581تصويت عام2/مدرسة االيمان االبتدائية 104102الشهداء121041بغداد الكرخ

ن104103الشهداء121041بغداد الكرخ 3101تصويت عاممتوسطة الوحدة للبنير

ي تمام االبتدائية104104الشهداء121041بغداد الكرخ 392تصويت عاممدرسة ائر

383تصويت عاممتوسطة الرحمانية للبنات104105الشهداء121041بغداد الكرخ

377تصويت عاممدرسة السيادة104106الشهداء121041بغداد الكرخ

2116تصويت عاماعدادية الكرخ للبنات104107الشهداء121041بغداد الكرخ

271تصويت عاممدرسه الواقدي104108الشهداء121041بغداد الكرخ

362تصويت عاممدرسة المرسة االبتدائية104201الصالحية121042بغداد الكرخ

ن104202الصالحية121042بغداد الكرخ 579تصويت عامثانوية عمر المختار للبنير
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576تصويت عام1/مدرسة االفالذ االبتدائية 104203الصالحية121042بغداد الكرخ

557تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان104204الصالحية121042بغداد الكرخ

572تصويت عام2/مدرسة االفالذ االبتدائية 104205الصالحية121042بغداد الكرخ

397تصويت عاممدرسة الشيماء االبتدائية104206الصالحية121042بغداد الكرخ

ن104207الصالحية121042بغداد الكرخ 5120تصويت عاممدرسة الشواكة االبتدائية للبنير

ن104208الصالحية121042بغداد الكرخ 385تصويت عاممتوسطة الكرار للبنير

360تصويت عامثانوية الوثبة للبنات104209الصالحية121042بغداد الكرخ

4287تصويت خاصمدرسة المرسة االبتدائية104250الصالحية121042بغداد الكرخ

4274تصويت خاصثانوية عمر المختار104251الصالحية121042بغداد الكرخ

4264تصويت خاصثانوية الوثبة للبنات104252الصالحية121042بغداد الكرخ

ن104253الصالحية121042بغداد الكرخ 4256تصويت خاصمتوسطة الكرار للبنير

ي االبتدائية104701الفارس121047بغداد الكرخ 6188تصويت عاممدرسة االيوئر

ن104702الفارس121047بغداد الكرخ 6127تصويت عاممتوسطة الصفا للبنير

ين االبتدائية104703الفارس121047بغداد الكرخ 3125تصويت عاممدرسة ابن سير

3130تصويت عاممدرسة الشورى االبتدائية104704الفارس121047بغداد الكرخ

5141تصويت عام1/مدرسة رفح االبتدائية 104705الفارس121047بغداد الكرخ

5164تصويت عام1/مدرسة وادي القرى االبتدائية 104706الفارس121047بغداد الكرخ

5127تصويت عام2/مدرسة وادي القرى االبتدائية104707الفارس121047بغداد الكرخ

295تصويت عام2/مدرسة رفح االبتدائية 104708الفارس121047بغداد الكرخ

5129تصويت عاممدرسة صفاقص االبتدائية104709الفارس121047بغداد الكرخ

5140تصويت عامثانوية البيان للبنات104710الفارس121047بغداد الكرخ

6108تصويت عاممدرسة بدر االبتدائية104711الفارس121047بغداد الكرخ

377تصويت عاممتوسطة ذو الفقار104712الفارس121047بغداد الكرخ

393تصويت عاممدرسةالغزالية االبتدائية104713الفارس121047بغداد الكرخ

3210تصويت عاممدرسة الوطن112901المنطقة الدولية121129بغداد الكرخ

5292تصويت خاصثانوية السالم112950المنطقة الدولية121129بغداد الكرخ

6103تصويت خاصمدرسة الوطن112951المنطقة الدولية121129بغداد الكرخ

684تصويت خاصمدرسة الوحدة االبتدائية112952المنطقة الدولية121129بغداد الكرخ

6295تصويت خاصثانوية ايالف للبنات112953المنطقة الدولية121129بغداد الكرخ

574تصويت عاممدرسة الدراية االبتدائية2200401 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

567تصويت عاممدرسة الحارثية االبتدائية2200402 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

584تصويت عامثانوية الحارثية للبنات2200403 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

Page 146 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

4234تصويت خاصمدرسة الدراية االبتدائية2200450 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

4298تصويت خاصمدرسة الحارثية االبتدائية2200451 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

3231تصويت خاصمدرسة الفراقد االبتدائية2200452 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

3262تصويت خاصمدرسة الجوالن االبتدائية2200453 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

3136تصويت خاصاعدادية صناعة جابر بن حيان2200454 / (الحارثيه)القادسية 122004بغداد الكرخ

5143تصويت عاممدرسة زرقاء اليمامه2201501/ الفرات 122015بغداد الكرخ

3161تصويت عاممدرسة العساف2201502/ الفرات 122015بغداد الكرخ

599تصويت عامثانوية شط العرب2201503/ الفرات 122015بغداد الكرخ

369تصويت عاممدرسة مواكب العطاء2201504/ الفرات 122015بغداد الكرخ

367تصويت عاممدرسة علي الرضا2201505/ الفرات 122015بغداد الكرخ

694تصويت عامثانوية الزيتونة للبنات2201506/ الفرات 122015بغداد الكرخ

ي2201507/ الفرات 122015بغداد الكرخ 6165تصويت عاممتوسطة الطير

5260تصويت عاممدرسة محمد بن مسلمة2201508/ الفرات 122015بغداد الكرخ

ات للبنات2201901/ المعتصم 122019بغداد الكرخ ن 690تصويت عامثانوية المتمير

596تصويت عامابن خلدون االبتدئية2201902/ المعتصم 122019بغداد الكرخ

ن2201903/ المعتصم 122019بغداد الكرخ ين للبنير ن 5116تصويت عامثانوية المتمير

397تصويت عاممتوسطة العرفان للبنات2201904/ المعتصم 122019بغداد الكرخ

397تصويت عاماعدادية اجنادين للبنات2201905/ المعتصم 122019بغداد الكرخ

ن2201906/ المعتصم 122019بغداد الكرخ اء للبنير 5110تصويت عاماعدادية الخضن

5132تصويت عاممدرسة البكرية التكميلية2201907/ المعتصم 122019بغداد الكرخ

375تصويت عام1/ مديرية النشاط المدرىسي 103601العدل131036بغداد الكرخ

ن103602العدل131036بغداد الكرخ 370تصويت عامثانوية الزوراء للبنير

394تصويت عامثانوية الخلود للبنات103603العدل131036بغداد الكرخ

383تصويت عاممدرسة وهران االبتدائية103604العدل131036بغداد الكرخ

349تصويت عام2/ مديرية النشاط المدرىسي 103605العدل131036بغداد الكرخ

1110تصويت عاممدرسة الغزالية االبتدائية104801الغزاليه131048بغداد الكرخ

ن104802الغزاليه131048بغداد الكرخ ى للبنيير 397تصويت عاماعدادية بدر الكير

وان االبتدائية104803الغزاليه131048بغداد الكرخ 1152تصويت عاممدرسة القير

3130تصويت عاماعدادية االنفال للبنات104804الغزاليه131048بغداد الكرخ

9170تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية104805الغزاليه131048بغداد الكرخ

6138تصويت عاممدرسة سامراء104806الغزاليه131048بغداد الكرخ

3123تصويت عاماعدادية البطولة للبنات104901أبو غريب131049بغداد الكرخ
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2134تصويت عاممدرسة القبة الزرقاء104902أبو غريب131049بغداد الكرخ

ن104903أبو غريب131049بغداد الكرخ 3117تصويت عاماعداديةالمثبن للبنير

ن104904أبو غريب131049بغداد الكرخ 3112تصويت عاماعدادية ابو غريب للبنير

3124تصويت عاممتوسطة البضة للبنات104905أبو غريب131049بغداد الكرخ

3153تصويت عامروضة ابوغريب104906أبو غريب131049بغداد الكرخ

1190تصويت عاممدرسه الالذقيه االبتدائيه104907أبو غريب131049بغداد الكرخ

4241تصويت خاصمدرسة نجد االبتدائية104950أبو غريب131049بغداد الكرخ

4241تصويت خاصمدرسة صهيب االبتدائية104951أبو غريب131049بغداد الكرخ

4214تصويت خاصمتوسطة البضة للبنات104952أبو غريب131049بغداد الكرخ

4153تصويت خاصروضة ابو غريب104953أبو غريب131049بغداد الكرخ

موك االبتدائية104954أبو غريب131049بغداد الكرخ 3164تصويت خاصمدرسة الير

1203تصويت عاممدرسة نبو خذ نض105001الشهيد131050بغداد الكرخ

3195تصويت عاممدرسة المعارف105002الشهيد131050بغداد الكرخ

3165تصويت عاممدرسة الرياض105003الشهيد131050بغداد الكرخ

2121تصويت عام1/ مدرسة رقيه االبتدائيه المختلطه 105005الشهيد131050بغداد الكرخ

3131تصويت عاممدرسة ابو ايوب االنصاري105006الشهيد131050بغداد الكرخ

3150تصويت عاممدرسة زيد بن حارثة االبتدائية105007الشهيد131050بغداد الكرخ

3110تصويت عامثانوية الرافدين105008الشهيد131050بغداد الكرخ

3114تصويت عام2/ مدرسة رقيه االبتدائيه المختلطه 105009الشهيد131050بغداد الكرخ

1159تصويت عاممدرسة الناشئة105101الفداء131051بغداد الكرخ

ن105103الفداء131051بغداد الكرخ 6184تصويت عاممدرسة حطير

3168تصويت عاممدرسة الرساة105104الفداء131051بغداد الكرخ

1139تصويت عاممدرسة النجاة105105الفداء131051بغداد الكرخ

5222تصويت عاممدرسة البشائر105106الفداء131051بغداد الكرخ

6163تصويت عاممدرسة اعياد الربيع105107الفداء131051بغداد الكرخ

190تصويت عاممدرسة ابو االسود الدؤىلي105108الفداء131051بغداد الكرخ

5116تصويت عاممدرسة السنابل105109الفداء131051بغداد الكرخ

3193تصويت عاممدرسة مارب105110الفداء131051بغداد الكرخ

2154تصويت عامثانوية بالل105111الفداء131051بغداد الكرخ

3177تصويت عاممدرسة المتوكل105112الفداء131051بغداد الكرخ

1408تصويت عاممدرسة الفرات االبتدائية105113الفداء131051بغداد الكرخ

2103تصويت عامب/ مدرسة ابن بطوطة 105114الفداء131051بغداد الكرخ
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2249تصويت عاممدرسة القحطانية105115الفداء131051بغداد الكرخ

364تصويت عاممدرسة عز الدين القسام105116الفداء131051بغداد الكرخ

1294تصويت عاممدرسة الهدى105117الفداء131051بغداد الكرخ

1153تصويت عاممدرسة العقاد االبتدائية2203601/ العدل 132036بغداد الكرخ

1145تصويت عاممدرسة االنوار االبتدائية2203602/ العدل 132036بغداد الكرخ

ن2203603/ العدل 132036بغداد الكرخ 399تصويت عاماعدادية اليمن للبنير

9150تصويت عاممدرسة دار الحكمة االبتدائية2203604/ العدل 132036بغداد الكرخ

366تصويت عامثانوية خولة بنت االزور2203605/ العدل 132036بغداد الكرخ

384تصويت عاممدرسة مصطفن جواد االبتدائية المختلطة2203606/ العدل 132036بغداد الكرخ

5122تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية2204901/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

3120تصويت عامثانوية ابو غريب للبنات2204902/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

6165تصويت عاممدرسة نجد االبتدائية2204903/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

6159تصويت عاممدرسة االيثار االبتدائية2204904/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

2108تصويت عاممدرسة ابن زيدون2204905/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

3135تصويت عاممدرسة عكركوف االبتدائية2204906/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

5210تصويت عامثنوية صقر قريش2204907/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

ن2204950/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ 4300تصويت خاصاعدادية المثبن للبنير

4285تصويت خاصاعدادية البطولة2204951/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

4230تصويت خاصمدرسة أبو غريب االبتدائية2204952/ أبو غريب 132049بغداد الكرخ

5140تصويت عاممدرسة الحافظ2205001/ الشهيد 132050بغداد الكرخ

6168تصويت عام(1)مدرسة المنامة2205003/ الشهيد 132050بغداد الكرخ

5182تصويت عام(2)مدرسة المنامة 2205004/ الشهيد 132050بغداد الكرخ

5228تصويت عاممدرسة الطائف2205005/ الشهيد 132050بغداد الكرخ

3225تصويت عاممدرسة عبد القادر الجزائري2205006/ الشهيد 132050بغداد الكرخ

1152تصويت عاممدرسة الخوارزمي2205101/ الفداء 132051بغداد الكرخ

3196تصويت عاممتوسطة الشيخ ضاري2205102/ الفداء 132051بغداد الكرخ

1133تصويت عامابتدائية الشيخ ضاري2205103/ الفداء 132051بغداد الكرخ

6184تصويت عامثانوية الحضارة2205104/ الفداء 132051بغداد الكرخ

6157تصويت عاممدرسة محمود درويش2205105/ الفداء 132051بغداد الكرخ

3157تصويت عاممدرسة نازك المالئكة2205106/ الفداء 132051بغداد الكرخ

5235تصويت عاممدرسه الواسطي2205107/ الفداء 132051بغداد الكرخ

3227تصويت عاممدرسة الحمدانيه2205108/ الفداء 132051بغداد الكرخ
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5185تصويت عاممدرسة النض والسالم2205109/ الفداء 132051بغداد الكرخ

5157تصويت عاممدرسة بغداد الحبيبه االبتدائيه2205110/ الفداء 132051بغداد الكرخ

3110تصويت عامثانوية المعراج للبنات2205111/ الفداء 132051بغداد الكرخ

1232تصويت عاممدرسة الظفرية االبتدائية2205112/ الفداء 132051بغداد الكرخ

5170تصويت عاممدرسة ابىه2205113/ الفداء 132051بغداد الكرخ

5173تصويت عاممدرسة كميت2205114/ الفداء 132051بغداد الكرخ

3167تصويت عاممدرسة رفيدة االبتدائية2205115/ الفداء 132051بغداد الكرخ

ي عبيده2205116/ الفداء 132051بغداد الكرخ 3158تصويت عاممدرسه ائر

1359تصويت عاممدرسة وادي العقيق2205117/ الفداء 132051بغداد الكرخ

4275تصويت خاصمتوسطة الشيخ ضاري2205150/ الفداء 132051بغداد الكرخ

4318تصويت خاصابتدائية الشيخ ضاري2205151/ الفداء 132051بغداد الكرخ

4243تصويت خاصمدرسة كميت2205152/ الفداء 132051بغداد الكرخ

5106تصويت عامأ/ اعدادية صناعة السيدية 100501السيدية141005بغداد الكرخ

375تصويت عامب/ اعدادية صناعة السيدية 100502السيدية141005بغداد الكرخ

352تصويت عامأ/ثانوية المستقبل للبنات 100503السيدية141005بغداد الكرخ

389تصويت عاممدرسة بالد العرب100504السيدية141005بغداد الكرخ

278تصويت عامعمر بن العاص االبتدائية100505السيدية141005بغداد الكرخ

588تصويت عاممدرسة االسكندرونة االبتدائية100506السيدية141005بغداد الكرخ

372تصويت عاماعدادية اسماء للبنات100507السيدية141005بغداد الكرخ

354تصويت عامب/ ثانوية المستقبل للبنات 100508السيدية141005بغداد الكرخ

6224تصويت خاصاعدادية صناعة السيدية100550السيدية141005بغداد الكرخ

ن100801المعرفة141008بغداد الكرخ 585تصويت عاممتوسطة الثبات للبنير

ن100802المعرفة141008بغداد الكرخ 366تصويت عاممتوسط العلم للبنيير

376تصويت عام1/ مدرسة اميمه 100803المعرفة141008بغداد الكرخ

365تصويت عامثانوية رفيدة للبنات100804المعرفة141008بغداد الكرخ

ى100805المعرفة141008بغداد الكرخ 5100تصويت عاممدرسة بدر الكير

559تصويت عام2/ مدرسةاميمه100806المعرفة141008بغداد الكرخ

3103تصويت عام1/ ثانوية ذات العيون للبنات100808المعرفة141008بغداد الكرخ

5113تصويت عام2/ ثانوية ذات العيون للبنات100809المعرفة141008بغداد الكرخ

360تصويت عاممدرسة العقيدة للبنات100810المعرفة141008بغداد الكرخ

5113تصويت عاممدرسة سيف الدولة االبتدائية1102101/هور رجب141021بغداد الكرخ

6125تصويت عاممدرسة ابن زيدون االبتدائية1102102/هور رجب141021بغداد الكرخ
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6130تصويت عاممدرسة الدار البيضاء االبتدائية1102103/هور رجب141021بغداد الكرخ

ي االبتدائيه1102104/هور رجب141021بغداد الكرخ 388تصويت عاممدرسه الجيل العرئر

ن1102105/هور رجب141021بغداد الكرخ 5110تصويت عاممتوسطة الصابر للبنير

3119تصويت عاممتوسطة معاذ ابن جبل1102106/هور رجب141021بغداد الكرخ

ن1102107/هور رجب141021بغداد الكرخ 595تصويت عاماعدادية النهرين للبنير

ن1102108/هور رجب141021بغداد الكرخ 3117تصويت عامثانوية النيل المسائية للبنير

5100تصويت عاممتوسطة حفصة للبنات1102109/هور رجب141021بغداد الكرخ

2109تصويت عاممدرسة حذيفه بن اليمان االبتدائيه1102110/هور رجب141021بغداد الكرخ

ن102201سنحا ريب141022بغداد الكرخ 5165تصويت عاممدرسة المهدي االبتدائية للبنير

2208تصويت عاممدرسة صقر قريش102203سنحا ريب141022بغداد الكرخ

5115تصويت عامثانوية النهضة للبنات102204سنحا ريب141022بغداد الكرخ

6142تصويت عاماعدادية الجمهورية للبنات102206سنحا ريب141022بغداد الكرخ

3138تصويت عام1/ مدرسة البيارق102207سنحا ريب141022بغداد الكرخ

ن102208سنحا ريب141022بغداد الكرخ وت للنير 273تصويت عاممدرسة بير

ن102209سنحا ريب141022بغداد الكرخ 387تصويت عاماعدادية دمشق للبنير

389تصويت عاممدرسة الثناء102210سنحا ريب141022بغداد الكرخ

2151تصويت عاممدرسة سيف هللا102212سنحا ريب141022بغداد الكرخ

3135تصويت عام2/ مدرسة البيارق102213سنحا ريب141022بغداد الكرخ

4251تصويت خاصثانوية النهضة للبنات102250سنحا ريب141022بغداد الكرخ

3158تصويت خاصمدرسة سيف هللا102251سنحا ريب141022بغداد الكرخ

ين االبتدائية102301بالط الشهداء141023بغداد الكرخ 5140تصويت عاممدرسة ثورة العرس 

264تصويت عاممدرسة الكرار االبتدائية102302بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

5154تصويت عاممدرسة بالط الشهداء االبتدائية102303بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

6141تصويت عاممدرسة عمر بن عبد العزيز102304بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

5147تصويت عاممتوسطة الشيماء االبتدائية102305بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

3147تصويت عاممدرسة علي الهادي102306بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

ن102307بالط الشهداء141023بغداد الكرخ 6154تصويت عاماعدادية نبوخذ نض للبنير

5142تصويت عاممدرسة ظالل النخيل االبتدائية102308بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

وت االبتدائية102309بالط الشهداء141023بغداد الكرخ 3126تصويت عاممدرسة بير

3170تصويت عاماعدادية االمال للبنات102310بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

3109تصويت عاممدرسة الضياء االبتدائيه102311بالط الشهداء141023بغداد الكرخ

ي141024بغداد الكرخ 699تصويت عاممدرسة الغزاىلي102401المارد العرئر
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ي141024بغداد الكرخ 3108تصويت عاممتوسطة دجلة للبنات102402المارد العرئر

ي141024بغداد الكرخ ن102403المارد العرئر 3102تصويت عاماعدادية تطوان للبنير

ي141024بغداد الكرخ 291تصويت عامروضة االقمار102404المارد العرئر

ي141024بغداد الكرخ 1112تصويت عاماعدادية البتول للبنات102405المارد العرئر

ي141024بغداد الكرخ ن102406المارد العرئر 380تصويت عاممدرسة مراكش االبتدائية للبنير

ي141024بغداد الكرخ ن102407المارد العرئر 392تصويت عاممتوسطة نابلس للبنير

ي141024بغداد الكرخ ن للبنات102408المارد العرئر 393تصويت عامثانوية ذات النطاقير

ي141024بغداد الكرخ 386تصويت عاممدرسة ابن سعد االبتدائيه102409المارد العرئر

ي141024بغداد الكرخ 393تصويت عاممدرسة الحسن البضي102410المارد العرئر

ي141024بغداد الكرخ 598تصويت عامللبنات(ع)ثانوية فاطمة الزهراء 102411المارد العرئر

3122تصويت عامثانوية العقيدة للبنات102501الصمود141025بغداد الكرخ

3101تصويت عاممدرسة الخورنق االبتدائية102502الصمود141025بغداد الكرخ

ن102503الصمود141025بغداد الكرخ 3103تصويت عامثانوية ذو النورين للبنير

1218تصويت عامثانوية االحرار المختلطة102504الصمود141025بغداد الكرخ

ن102505الصمود141025بغداد الكرخ 5130تصويت عاممتوسطة النجاح للبنير

3110تصويت عاممدرسة الكنوز االبتدائية102506الصمود141025بغداد الكرخ

5102تصويت عاممدرسة الخرطوم االساسية102507الصمود141025بغداد الكرخ

392تصويت عامثانوية مريم العذراء للبنات102508الصمود141025بغداد الكرخ

391تصويت عاممدرسة ابن الطفيل االبتدائية102509الصمود141025بغداد الكرخ

2170تصويت عاممدرسة النض االبتدائية102510الصمود141025بغداد الكرخ

ن102511الصمود141025بغداد الكرخ 1175تصويت عاممدرسه فلسطير

1319تصويت عاممدرسة اهل الكساء102512الصمود141025بغداد الكرخ

ن102550الصمود141025بغداد الكرخ 5349تصويت خاصثانوية ذو النورين للبنير

4261تصويت خاصمدرسة الخورنق102551الصمود141025بغداد الكرخ

ن2200501/ السيدية 142005بغداد الكرخ 393تصويت عاماعدادية السيدية للينير

385تصويت عاممدرسةعقبة بن نافع2200502/ السيدية 142005بغداد الكرخ

684تصويت عاممدرسة الزينبية االبتدائية2200503/ السيدية 142005بغداد الكرخ

248تصويت عامروضة المصطفن2200504/ السيدية 142005بغداد الكرخ

372تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية2200505/ السيدية 142005بغداد الكرخ

1112تصويت عامثانوية اغادير2200506/ السيدية 142005بغداد الكرخ

695تصويت عاممدرسة فجر الحرية2200507/ السيدية 142005بغداد الكرخ

588تصويت عاممدرسة المباهج االبتدائية2200508/ السيدية 142005بغداد الكرخ
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366تصويت عامثانوية تبوك للبنات2200509/ السيدية 142005بغداد الكرخ

373تصويت عاممدرسة جرش االبتدائية2200801/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

6144تصويت عاممدرسة بن يقظان2200802/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

1174تصويت عام1/مدرسة اكد االبتدائية 2200803/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

6116تصويت عاممدرسة اربد االبتدائية2200804/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

6113تصويت عامثانوية زبيدة للبنات2200805/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

ن2200806/ المعرفة 142008بغداد الكرخ 6143تصويت عاممتوسطة الفراهيدي للبنير

6153تصويت عام2/ مدرسة اكد االبتدائية2200807/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

ي 2200808/ المعرفة 142008بغداد الكرخ اث العرئر
2103تصويت عام1/مدرسة اليى

ي 2200809/ المعرفة 142008بغداد الكرخ اث العرئر
389تصويت عام2/ مدرسة اليى

4231تصويت خاصمدرسة جرش االبتدائية2200850/ المعرفة 142008بغداد الكرخ

6106تصويت عاممدرسه الفيالق االبتدائيه2202101/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

3113تصويت عاممدرسة السؤدد االبتدائيه2202102/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

3107تصويت عاممدرسة نسيبه االنصاريه2202103/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

270تصويت عاممتوسطه امنه بنت وهب2202104/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

ن2202105/ هور رجب 142021بغداد الكرخ 3101تصويت عاممتوسطه خالد بن الوليد للبنير

5152تصويت عاممدرسة االبطال االبتدائيه2202106/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

5126تصويت عاممدرسة التحدي االبتدائيه2202107/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

ى للبنات2202109/ هور رجب 142021بغداد الكرخ 398تصويت عاماعدادية خديجه الكير

ن2202110/ هور رجب 142021بغداد الكرخ 3173تصويت عامثانويةالمعينية للبنير

3173تصويت عاممدرسة التقوى للبنات2202111/ هور رجب 142021بغداد الكرخ

584تصويت عامطه باقر االبتدائية3302101/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

5117تصويت عاممدرسه الدوره االبتدائيه3302102/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

ن للبنات3302103/ هور رجب 143021بغداد الكرخ 3110تصويت عاممتوسطة سكينه بنت الحسير

ن3302104/ هور رجب 143021بغداد الكرخ 5100تصويت عاممتوسطة انس بن مالك للبنير

5102تصويت عامالميساء سابقا/ ثانوية التفى3302105/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

3115تصويت عاممدرسة الطيبات االبتدائية3302106/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

377تصويت عاممدرسة القدس االبتدائية3302107/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

ن3302108/ هور رجب 143021بغداد الكرخ ار ابن االزور للبنير 157تصويت عاممتوسطة رصن

1214تصويت عاممدرسه الشيخ نايف الرسدي3302109/ هور رجب 143021بغداد الكرخ

395تصويت عاممدرسة الحديبية االبتدائية100601البياع151006بغداد الكرخ

356تصويت عاممدرسة حواء االبتدائية100602البياع151006بغداد الكرخ
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5104تصويت عاممدرسة االنصار االبتدائية100603البياع151006بغداد الكرخ

اعم لالطفال100604البياع151006بغداد الكرخ 358تصويت عامروضة الير

364تصويت عاممدرسة ام الطبول االبتدائية100605البياع151006بغداد الكرخ

ن100606البياع151006بغداد الكرخ 5100تصويت عاممتوسطة ابن الهيثم للبنير

589تصويت عاممدرسة االقبال االبتدائية100607البياع151006بغداد الكرخ

ن100608البياع151006بغداد الكرخ 368تصويت عاممتوسطة الفرقان للبنير

ي بكر االبتدائية100609البياع151006بغداد الكرخ 5107تصويت عاممدرسة ائر

398تصويت عاممدرسة عمار بن يارس االبتدائية100610البياع151006بغداد الكرخ

366تصويت عاممتوسطة عدن للبنات100611البياع151006بغداد الكرخ

ن100612البياع151006بغداد الكرخ 588تصويت عامثانوية المعتصم للبنير

384تصويت عام1/ مدرسة االعالم 100701اإلعالم151007بغداد الكرخ

ن 100702اإلعالم151007بغداد الكرخ 266تصويت عام1/متوسطة االحساء للبنير

390تصويت عام1/ ثانوية ظفار للبنات 100703اإلعالم151007بغداد الكرخ

5106تصويت عامروضة السندباد100704اإلعالم151007بغداد الكرخ

273تصويت عامروضة الزهور100705اإلعالم151007بغداد الكرخ

580تصويت عاممدرسة نهاوند100706اإلعالم151007بغداد الكرخ

362تصويت عام2/ مدرسة االعالم 100707اإلعالم151007بغداد الكرخ

ن 100708اإلعالم151007بغداد الكرخ 354تصويت عام2/ متوسطة االحساء للبنير

374تصويت عام2/ ثانوية ظفار للبنات 100709اإلعالم151007بغداد الكرخ

5113تصويت عاممتوسطة كنده للبنات100901الرسالة151009بغداد الكرخ

576تصويت عامع/مدرسة فاطمة الزهراء 100902الرسالة151009بغداد الكرخ

ة االبتدائية100903الرسالة151009بغداد الكرخ 5120تصويت عاممدرسة المسير

375تصويت عاماعدادية البضة للبنات100904الرسالة151009بغداد الكرخ

381تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية100905الرسالة151009بغداد الكرخ

اء االبتدائيه100906الرسالة151009بغداد الكرخ 384تصويت عاممدرسة البيى

5116تصويت عاممدرسة سبتة االبتدائية100907الرسالة151009بغداد الكرخ

389تصويت عاممدرسة اسمرة االبتدائية100908الرسالة151009بغداد الكرخ

386تصويت عاممدرسة االفالذ االبتدائية101001السويب151010بغداد الكرخ

ن االبتدائيه101002السويب151010بغداد الكرخ 383تصويت عاممدرسة الياسمير

387تصويت عاممدرسة موىس بن نصير االبتدائيه101003السويب151010بغداد الكرخ

386تصويت عاممدرسة الماجدات101004السويب151010بغداد الكرخ

3108تصويت عاممدرسة الوالء101005السويب151010بغداد الكرخ
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6120تصويت عاممدرسة الفرسان101006السويب151010بغداد الكرخ

2131تصويت عاممتوسطة االعراف101007السويب151010بغداد الكرخ

361تصويت عاممتوسطه نجمة الصباح االبتدائية101008السويب151010بغداد الكرخ

383تصويت عاممتوسطه المراءة العراقيه101009السويب151010بغداد الكرخ

ن101010السويب151010بغداد الكرخ 5108تصويت عاممدرسة االكرمير

2147تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية101011السويب151010بغداد الكرخ

ن101101دجله151011بغداد الكرخ 362تصويت عاماعدادية صناعة الحسير

689تصويت عاممدرسةالفقية االبتدائية101102دجله151011بغداد الكرخ

ن101103دجله151011بغداد الكرخ 392تصويت عاممدرسة الجواهري للبنير

6101تصويت عاممدرسة عراق الصمود101104دجله151011بغداد الكرخ

5112تصويت عامروضة البسمة101105دجله151011بغداد الكرخ

384تصويت عاممدرسة االردن االبتدائية101106دجله151011بغداد الكرخ

375تصويت عاممتوسطة تماظر للبنات101107دجله151011بغداد الكرخ

388تصويت عامروضة الغفران101108دجله151011بغداد الكرخ

280تصويت عاماعدادية االمل للبنات101109دجله151011بغداد الكرخ

ي101110دجله151011بغداد الكرخ
375تصويت عاممتوسطة والدة بنت المستكفن

ي101111دجله151011بغداد الكرخ 374تصويت عاممدرسة المجد العرئر

1138تصويت عاممدرسة الحسن المثبن101112دجله151011بغداد الكرخ

369تصويت عاممدرسة ابل القح101201النض151012بغداد الكرخ

382تصويت عام1/ثانويه هاله101202النض151012بغداد الكرخ

395تصويت عاممدرسة ابن مسعود101203النض151012بغداد الكرخ

367تصويت عاممدرسة نضال العرب101204النض151012بغداد الكرخ

3144تصويت عاممدرسةعبد الرحمن الداخل101205النض151012بغداد الكرخ

3167تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد101206النض151012بغداد الكرخ

3155تصويت عامثانويه الشفق101207النض151012بغداد الكرخ

380تصويت عام2/ثانويه هاله101208النض151012بغداد الكرخ

3139تصويت عاممدرسة الشهيد عادل النارص101209النض151012بغداد الكرخ

363تصويت عاممدرسة الثوار101210النض151012بغداد الكرخ

4272تصويت خاصثانويه الشفق101250النض151012بغداد الكرخ

378تصويت عاممدرسة الفرات101301العطاء151013بغداد الكرخ

598تصويت عامروضة العلياء101302العطاء151013بغداد الكرخ

ي101303العطاء151013بغداد الكرخ 690تصويت عاماعدادية البحيى
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5100تصويت عاممدرسة الفضيلة101304العطاء151013بغداد الكرخ

372تصويت عامثانوية مؤته101305العطاء151013بغداد الكرخ

وان101306العطاء151013بغداد الكرخ 377تصويت عاممدرسةالقير

571تصويت عاممدرسة المنار101307العطاء151013بغداد الكرخ

681تصويت عاممدرسة الخندق االبتدائية101309العطاء151013بغداد الكرخ

362تصويت عاممدرسة دار االمارة101310العطاء151013بغداد الكرخ

257تصويت عاممدرسة ابن االرقم101311العطاء151013بغداد الكرخ

335تصويت عاممدرسة الزهراوي101312العطاء151013بغداد الكرخ

382تصويت عاممدرسة الذرى المختلطة101313العطاء151013بغداد الكرخ

3238تصويت خاصثانوية المنهل للبنات101350العطاء151013بغداد الكرخ

ين101351العطاء151013بغداد الكرخ ن 3260تصويت خاصثانوية السالم للمتمير

5158تصويت عاممتوسطة سعيد بن المسيب النموذجية101401العامل الثانية151014بغداد الكرخ

3148تصويت عاممعهد المعلمات101402العامل الثانية151014بغداد الكرخ

ن االبتدائية101403العامل الثانية151014بغداد الكرخ 3112تصويت عاممدرسة ام الربيعير

3113تصويت عاممدرسة زيد بن ثابت االبتدائية101404العامل الثانية151014بغداد الكرخ

377تصويت عامروضة النرسين101405العامل الثانية151014بغداد الكرخ

385تصويت عاممدرسة طول كرم101406العامل الثانية151014بغداد الكرخ

381تصويت عاممتوسطة شعالن ابو الجون101407العامل الثانية151014بغداد الكرخ

3107تصويت عاممدرسه الجاحظ االبتدائيه101601العامل151016بغداد الكرخ

3104تصويت عاممدرسه التعز االبتدائيه101602العامل151016بغداد الكرخ

385تصويت عاممدرسه النهروان االبتدائيه101603العامل151016بغداد الكرخ

393تصويت عامروضه الوركاء101604العامل151016بغداد الكرخ

391تصويت عاممدرسه الميثاق االبتدائيه101605العامل151016بغداد الكرخ

3102تصويت عاماعداديه الوركاء101606العامل151016بغداد الكرخ

3104تصويت عاممتوسطه االنتصار101607العامل151016بغداد الكرخ

355تصويت عاممدرسةابن سينا101608العامل151016بغداد الكرخ

590تصويت عامروضة قطر الندى2200901/ الرسالة 152009بغداد الكرخ

586تصويت عام2/متوسطة الحريري 2200902/ الرسالة 152009بغداد الكرخ

ن2200904/ الرسالة 152009بغداد الكرخ ي للبنير
وئن 691تصويت عاممدرسة البير

384تصويت عام1/اعدادية االخالص للبنات 2200905/ الرسالة 152009بغداد الكرخ

ي ايوب االنصاري2200906/ الرسالة 152009بغداد الكرخ 364تصويت عاماعدادية ائر

399تصويت عام2/ اعدادية االخالص للبنات 2200907/ الرسالة 152009بغداد الكرخ
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667تصويت عامثانويه كنانه2201001/ السويب 152010بغداد الكرخ

382تصويت عاماعداديةابابيل للبنات2201002/ السويب 152010بغداد الكرخ

363تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائيه2201003/ السويب 152010بغداد الكرخ

382تصويت عاممدرسة حلب االبتدائية2201004/ السويب 152010بغداد الكرخ

389تصويت عاممدرسة عشتار االبتدائيه2201005/ السويب 152010بغداد الكرخ

353تصويت عاممدرسة العداله2201006/ السويب 152010بغداد الكرخ

3129تصويت عاممدرسه التحرير2201007/ السويب 152010بغداد الكرخ

ن2201008/ السويب 152010بغداد الكرخ 3117تصويت عاممتوسطة الحدباء للبنير

197تصويت عام1/ مدرسة الحمدانية االبتدائيه 2201009/ السويب 152010بغداد الكرخ

296تصويت عام2/ مدرسة الحمدانية االبتدائيه 2201010/ السويب 152010بغداد الكرخ

1186تصويت عاممدرسه شط العرب2201011/ السويب 152010بغداد الكرخ

1285تصويت عاممدرسة حلوان2201012/ السويب 152010بغداد الكرخ

1330تصويت عاممدرسة االحسان2201013/ السويب 152010بغداد الكرخ

ن2201050/ السويب 152010بغداد الكرخ 4297تصويت خاصمتوسطة الحدباء للبنير

ي161030بغداد الكرخ ن103001التاحر 3140تصويت عامثانوية الثائر للبنير

ي161030بغداد الكرخ ي االبتدائية المختلطة103002التاحر 2150تصويت عاممدرسة التاحر

ي161030بغداد الكرخ 3159تصويت عاممدرسة الشهيد هاشم عبيد االبتدائية103003التاحر

ي161030بغداد الكرخ ن103004التاحر 3168تصويت عاممدرسة المقدىسي للبنير

ي161030بغداد الكرخ 3176تصويت عامثانوية المقداد بن عمر التميمي103005التاحر

ي161030بغداد الكرخ 5242تصويت عاممدرسة الغصون االبتدائية103006التاحر

ي161030بغداد الكرخ 2173تصويت عاممدرسة شهداء مجمع المصابيح103007التاحر

ي161030بغداد الكرخ 3192تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية المختلطة103008التاحر

ي161030بغداد الكرخ 2144تصويت عاممدرسة مراكش االبتدائية المختلطة103009التاحر

ي161030بغداد الكرخ ن االبتدائية المختلطة103010التاحر 6234تصويت عاممدرسة ام المؤمنير

ي161030بغداد الكرخ 3221تصويت عاممدرسة الوليد بن عبد الملك103011التاحر

ي161030بغداد الكرخ 3283تصويت خاصمدرسة الشهيد هاشم عبيد االبتدائية103050التاحر

ي161030بغداد الكرخ 6114تصويت خاصمدرسة االخيضن103051التاحر

ي161030بغداد الكرخ ي االبتدائية المختلطة103052التاحر 691تصويت خاصمدرسة التاحر

ي161030بغداد الكرخ 3286تصويت خاصمدرسة الحضارة103053التاحر

ي161030بغداد الكرخ ن103054التاحر 4253تصويت خاصثانوية الثائر للبنير

ي161030بغداد الكرخ 4269تصويت خاصمتوسطة ابن الهيثم103055التاحر

3158تصويت عاممدرسة الطارمية االوىل االبتدائية112701الطارميه161127بغداد الكرخ
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5195تصويت عامثانوية الطارمية112702الطارميه161127بغداد الكرخ

3151تصويت عامثانوية الهدى للبنات112703الطارميه161127بغداد الكرخ

ن112704الطارميه161127بغداد الكرخ 3137تصويت عاممدرسة رياض الصالحير

5225تصويت عاممدرسة المربد االبتدائية112705الطارميه161127بغداد الكرخ

3226تصويت عامثانوية الحسن البضي112706الطارميه161127بغداد الكرخ

2173تصويت عاممدرسة االزري االبتدائية112707الطارميه161127بغداد الكرخ

3195تصويت عاممدرسة المنار االبتدائية112708الطارميه161127بغداد الكرخ

1132تصويت عامثانوية البالد2202902/ التحرير 162029بغداد الكرخ

ي2202903/ التحرير 162029بغداد الكرخ 5167تصويت عاممدرسة شاط  التاحر

3180تصويت عاممدرسة االرشاد االبتدائيه2202905/ التحرير 162029بغداد الكرخ

6133تصويت عاممدرسة سومر2202907/ التحرير 162029بغداد الكرخ

1169تصويت عاممدرسة الثائر2202908/ التحرير 162029بغداد الكرخ

اء2202909/ التحرير 162029بغداد الكرخ ي الخضن 3136تصويت عاممتوسطة الروائر

1179تصويت عامثانويه الوفاق2202910/ التحرير 162029بغداد الكرخ

332تصويت عاممدرسه االنسانيه2202911/ التحرير 162029بغداد الكرخ

3300تصويت عاممدرسه عبد الملك بن مروان2202912/ التحرير 162029بغداد الكرخ

4286تصويت خاصمدرسة الظفار االبتدائية2202950/ التحرير 162029بغداد الكرخ

3291تصويت خاصمدرسةالفرج2202951/ التحرير 162029بغداد الكرخ

3251تصويت خاصمدرسة سومر2202952/ التحرير 162029بغداد الكرخ

3202تصويت خاصثانوية سومر2202953/ التحرير 162029بغداد الكرخ

4251تصويت خاصمدرسة ابن حجر2202954/ التحرير 162029بغداد الكرخ

اء2202955/ التحرير 162029بغداد الكرخ ي الخضن 3255تصويت خاصمتوسطة الروائر

ي 162030بغداد الكرخ 1154تصويت عاممدرسة بلقيس االبتدائية2203001/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ 382تصويت عاممدرسة البلقاء االبتدائية2203002/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ 5124تصويت عاممدرسة انوار لليافعات2203003/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ ن2203004/ التاحر 3111تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

ي 162030بغداد الكرخ 5124تصويت عاممدرسة عاصم ابن عمرو2203005/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ 3120تصويت عاممدرسة سبع البور2203006/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ 3105تصويت عامثانوية الجواهري2203007/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ حبيل2203008/ التاحر 393تصويت عاممدرسة رس 

ي 162030بغداد الكرخ 1227تصويت عاممدرسة الباقر2203009/ التاحر

ي 162030بغداد الكرخ 3293تصويت خاصمدرسة اور2203050/ التاحر
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ي 162030بغداد الكرخ 3313تصويت خاصروضة الندى2203051/ التاحر

ن2212701/ الطارميه 162127بغداد الكرخ 3181تصويت عامثانويةالصديق للبنير

5196تصويت عاممدرسة السعادة االبتدائية للبنات2212702/ الطارميه 162127بغداد الكرخ

3173تصويت عاممدرسة ابن الطفيل االبتدائية2212703/ الطارميه 162127بغداد الكرخ

2182تصويت عاممدرسة غزة االبتدائية2212704/ الطارميه 162127بغداد الكرخ

3300تصويت عامثانوية الخورنق2212705/ الطارميه 162127بغداد الكرخ

ن2212706/ الطارميه 162127بغداد الكرخ 5234تصويت عامثانوية الرواد للبنير

5174تصويت عاممدرسة الشهيد رائد االبتدائية للبنات2212707/ الطارميه 162127بغداد الكرخ

ن2212750/ الطارميه 162127بغداد الكرخ 2270تصويت خاصثانويةالصديق للبنير

ي 163030بغداد الكرخ ن3303001/ التاحر 3143تصويت عاممدرسة الياسمير

ي 163030بغداد الكرخ 5179تصويت عاممدرسة انس بن مالك3303002/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 389تصويت عاممدرسة المدينة المنورة3303003/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 1129تصويت عاممدرسة فارس الرشيد3303004/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 3205تصويت عاممدرسة مالك بن انس3303005/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 5170تصويت عاممدرسة الدواية3303006/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 3133تصويت عاممدرسة الدوحة3303007/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 3160تصويت عاممدرسة سيد الشهداء3303008/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 5165تصويت عاممدرسة السدير3303009/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 2108تصويت عاممدرسة عروة بن الورد3303010/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 6191تصويت عاممدرسة التطور3303011/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 4256تصويت خاصالرسور االبتدائية3303050/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 3268تصويت خاصمتوسطة ابن االثير3303051/ التاحر

ي 163030بغداد الكرخ 3277تصويت خاصمدرسة مالك بن انس3303052/ التاحر

2172تصويت عامثانوية ابن عساكر االبتدائية3312701/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

ي االبتدائية3312702/ الطارميه 163127بغداد الكرخ
ى
3209تصويت عاممدرسةاالقتدار العراف

3209تصويت عاممدرسة عكا االبتدائية3312703/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

ن3312704/ الطارميه 163127بغداد الكرخ 6171تصويت عامثانوية الريف للبنير

6150تصويت عاممدرسة بن غازي3312705/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

5147تصويت عاممدرسة البواسل االبتدائية3312706/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

3103تصويت عاممدرسة فارس الرشيد3312707/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

3162تصويت عاممدرسة الجيل الجديد3312708/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

3128تصويت عاممدرسة ابن النفيس االبتدائية3312709/ الطارميه 163127بغداد الكرخ
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ن3312710/ الطارميه 163127بغداد الكرخ 6212تصويت عاممدرسة االيثار االبتدائية للبنير

1269تصويت عاممدرسة االحرار3312711/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

وت3312712/ الطارميه 163127بغداد الكرخ 388تصويت عاممدرسة بير

4249تصويت خاصمدرسة فارس الرشيد3312750/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

4204تصويت خاصمدرسة ذو النورين3312751/ الطارميه 163127بغداد الكرخ

ي112301الرشيد171123بغداد الكرخ 1230تصويت عامأذارسابقا1/مدرسة الروائر

2131تصويت عام1/ متوسطة الرشيد112302الرشيد171123بغداد الكرخ

ن112303الرشيد171123بغداد الكرخ 5179تصويت عاممدرسة ابن معيى

6192تصويت عامثانوية حماة112304الرشيد171123بغداد الكرخ

6162تصويت عاممدرسة عطاء االرض112305الرشيد171123بغداد الكرخ

5125تصويت عاممدرسة امرؤ القيس112306الرشيد171123بغداد الكرخ

3112تصويت عاممدرسة التصميم االبتدائية112307الرشيد171123بغداد الكرخ

3151تصويت عاماعدادية صناعة الرشيد112308الرشيد171123بغداد الكرخ

6140تصويت عاممدرسة السالم112309الرشيد171123بغداد الكرخ

3102تصويت عام2/ متوسطة الرشيد112310الرشيد171123بغداد الكرخ

3282تصويت خاصالوحدة الوطنية112350الرشيد171123بغداد الكرخ

3139تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائة112401المحمودية171124بغداد الكرخ

3107تصويت عاممعهد المعلمات الصباحي112402المحمودية171124بغداد الكرخ

3107تصويت عاماعدادية المحمودية للبنات112403المحمودية171124بغداد الكرخ

6142تصويت عاممدرسة االدريشي االبتدائية112404المحمودية171124بغداد الكرخ

2143تصويت عاممدرسة والدة االبتدائية112405المحمودية171124بغداد الكرخ

6114تصويت عاممتوسطة الزهاوي112406المحمودية171124بغداد الكرخ

3117تصويت عاممدرسة المحمودية االوىل112407المحمودية171124بغداد الكرخ

4318تصويت خاصمدرسة المحمودية االوىل112450المحمودية171124بغداد الكرخ

682تصويت خاصمدرسة المحمودية الثانية112451المحمودية171124بغداد الكرخ

4307تصويت خاصمعهد المعلمات الصباحي112452المحمودية171124بغداد الكرخ

5205تصويت عامثانويه االنوار112501اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

6203تصويت عاممدرسه اليوسفيه االبتدائيه112502اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

3136تصويت عاممتوسطة ابن خلدون112503اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

3150تصويت عاممدرسه سيف ابن ذي يزن112504اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

ي112505اليوسيفيه171125بغداد الكرخ
3195تصويت عاممدرسه بالل الحبش 

3142تصويت عاممدرسه االبرار112506اليوسيفيه171125بغداد الكرخ
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3180تصويت عام1/مدرسه ثغر العراق 112507اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

3135تصويت عاممدرسه الجندول112508اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

5208تصويت عاممدرسة عبد القادر الجزائري112509اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

ي دلف112510اليوسيفيه171125بغداد الكرخ 5139تصويت عاممدرسة ائر

3178تصويت عاممدرسة الفاضل112511اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

6181تصويت عاممدرسه القض االوسط112512اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

5196تصويت عام2/ مدرسه ثغر العراق 112513اليوسيفيه171125بغداد الكرخ

ي112601اللطيفيه171126بغداد الكرخ
3148تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

1222تصويت عامثانوية الجوالن112602اللطيفيه171126بغداد الكرخ

2160تصويت عام1/ مدرسة الالىل  112603اللطيفيه171126بغداد الكرخ

5190تصويت عامثانوية اللطيفية112604اللطيفيه171126بغداد الكرخ

5192تصويت عامشبعاد112605اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3212تصويت عامالكنانة االبتدائية112606اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3174تصويت عاممدرسة رابعة العدوية112607اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3117تصويت عامالعمورية االبتدائية112608اللطيفيه171126بغداد الكرخ

6195تصويت عامطيبة112609اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3150تصويت عام2/ مدرسة الالىل  112610اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3220تصويت عاممدرسه صدر اللطيفيه112611اللطيفيه171126بغداد الكرخ

2258تصويت عاممدرسه رايه العرب112612اللطيفيه171126بغداد الكرخ

3166تصويت عاممدرسه المنامه112613اللطيفيه171126بغداد الكرخ

ن112614اللطيفيه171126بغداد الكرخ 2319تصويت عامثانويه السيوطي للبنير

ي2212301/ الرشيد 172123بغداد الكرخ 3175تصويت عاممتوسطة السيف العرئر

5198تصويت عاممدرسية النهوض2212302/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

3160تصويت عاممدرسة الرجاء2212303/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

ي2212304/ الرشيد 172123بغداد الكرخ
6191تصويت عاممدرسة التفائن

3154تصويت عاممدرسة الزهراء2212305/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

3109تصويت عاممدرسة ذي النورين االبتدائية2212306/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

3167تصويت عاممدرسة الزرقاء االبتدائية2212307/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

5112تصويت عاممدرسة الحضن2212308/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

5181تصويت عاممدرسة مصعب بن عمير2212309/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

228تصويت عاممدرسة ام القرى2212310/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

ي ذر الغفاري2212311/ الرشيد 172123بغداد الكرخ 387تصويت عاممدرسة ائر
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1292تصويت عاممدرسة المسجد االقض2212312/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

3201تصويت عاممدرسة المأمون االبتدائية2212313/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

1487تصويت عاممدرسة الخميسية2212314/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

3399تصويت عاممدرسة المناهل2212315/ الرشيد 172123بغداد الكرخ

ن2212401/ المحمودية 172124بغداد الكرخ 389تصويت عاماعدادية المحمودية للبنير

5129تصويت عاممدرسه المقداد االبتدائيه2212402/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

396تصويت عاممدرسه السدير االبتدائيه2212403/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

5151تصويت عاممدرسة المستنضية االبتدائية2212404/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

ة2212405/ المحمودية 172124بغداد الكرخ 3135تصويت عاممتوسطة الحير

2132تصويت عاممدرسة السهل االخضن2212406/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

2118تصويت عاممدرسة االعش 2212407/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

5167تصويت عاممدرسة مدينة الزائرين2212408/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

1258تصويت عاممدرسة العهد الجديد االبتدائية2212409/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

1263تصويت عاممدرسة تغلب االبتدائية المختلطة2212410/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

1361تصويت عاممدرسة الباسط اإلبتدائية2212411/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

4302تصويت خاصمدرسة المستنضية االبتدائية2212450/ المحمودية 172124بغداد الكرخ

1245تصويت عاممدرسه الفتوح2212501/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3153تصويت عاممدرسه البهيانيه2212502/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3147تصويت عاممدرسة الجليل2212503/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3152تصويت عاممدرسه صدر اليوسفيه2212504/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3223تصويت عاممدرسه الفاروق2212505/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

5188تصويت عاممدرسه الشهيدة شيماء2212506/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

ي2212507/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ
3155تصويت عاممدرسه االمائن

1180تصويت عاممدرسه السويديه2212508/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3324تصويت عاممدرسه القطيف2212509/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

370تصويت عاممدرسه مسلم بن عقيل2212510/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

1353تصويت عاممدرسة الربيع الدائم2212511/ اليوسيفيه 172125بغداد الكرخ

3152تصويت عامالتجارب2212601/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

3164تصويت عاماالبتكار2212602/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

ي2212603/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ 3228تصويت عامالبحر العرئر

1213تصويت عاممدرسة النسيم2212604/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

5201تصويت عاماالري    ج2212605/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ
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2133تصويت عامالحضارة2212606/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

1297تصويت عاممدرسه الموفقيه2212607/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

1264تصويت عاممدرسه الحق2212608/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

1322تصويت عاممدرسه المياسه2212609/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

1329تصويت عاممدرسة النشأ الجديد2212610/ اللطيفيه 172126بغداد الكرخ

3149تصويت عاماعداديه المعراج3312401/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

5114تصويت عاماعدادية صناعة المحمودية3312402/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

5143تصويت عاممتوسطة الهند للبنات3312403/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

3136تصويت عاممدرسة المشاعل3312404/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

3150تصويت عاممدرسة البساله3312405/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

6158تصويت عاممدرسة ابن الرشيق3312407/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

3117تصويت عامروضة السوسن3312408/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

1218تصويت عاممدرسة الرافعي االبتدائية3312409/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

ن3312410/ المحمودية 173124بغداد الكرخ 385تصويت عاممتوسطة صدى المعرفة للمتفوقير

1264تصويت عامعبيد العباس االبتدائية3312411/ المحمودية 173124بغداد الكرخ

ية 159201متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل 2204تصويت عام1ج  /المدرسة المضن

3168تصويت عاممتوسطه فضه159202متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

3178تصويت عام1ط /طليطلة 159203متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

5200تصويت عام2/مدرسة فضة ج159204متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

6177تصويت عاممدرسة الجاحظ159205متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

1223تصويت عاممدرسة االمام علي159206متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

ب159207متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل 3177تصويت عاممدرسة يير

3199تصويت عاممدرسة الشهيد الصدر159208متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

اث159209متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل 6184تصويت عاممتوسطة اليى

3149تصويت عام2ط/ طليطلة 159212متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

ية 159213متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل 3166تصويت عام2ج/ المضن

ن 159214متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل 3202تصويت عام(ع  )مدرسه االمام الحسير

1257تصويت عاممدرسة المناذرة159215متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

1349تصويت خاصمتوسطه فضه159250متوسطه فضه للبنات11592ب   اب   ل

3177تصويت عاممدرسة صفد االبتدائية159301روضة النبوغ11593ب   اب   ل

3170تصويت عام تموز14مدرسة 159302روضة النبوغ11593ب   اب   ل

6183تصويت عاماعدادية االعتماد للبنات159303روضة النبوغ11593ب   اب   ل
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3153تصويت عاممدرسة ابن البيطار159305روضة النبوغ11593ب   اب   ل

3142تصويت عاممتوسطة السيدة زينب159306روضة النبوغ11593ب   اب   ل

3166تصويت عاماعدادية الطليعة159307روضة النبوغ11593ب   اب   ل

5166تصويت عاماالقض االبتدائية159308روضة النبوغ11593ب   اب   ل

3159تصويت عامابن البيطار للبنات159309روضة النبوغ11593ب   اب   ل

6167تصويت عاممدرسة الحديبية159310روضة النبوغ11593ب   اب   ل

1347تصويت خاصمدرسة ابن البيطار159350روضة النبوغ11593ب   اب   ل

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
قية االبتدائية159603مدرسة صفن 3139تصويت عاممدرسة الرس 

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
3140تصويت عامثانوية الحلة للبنات159604مدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
ن159605مدرسة صفن 3112تصويت عامثانوية الحله للبنير

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
3160تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية159606مدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
3140تصويت عاممدرسة ابن ادريس االبتدائية159607مدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
ي الدين الحلي159608مدرسة صفن

3153تصويت عاممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
ي االبتدائية159609مدرسة صفن

يف الرضن 3178تصويت عاممدرسة الرس 

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
3149تصويت عاممدرسة المحقق االبتدائية159610مدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
ن159611مدرسة صفن 5238تصويت عاممتوسطة الجماهير للبنير

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
3155تصويت عاممدرسة الكفاح االبتدائية159612مدرسة صفن

ي الدين الحلي11596ب   اب   ل
ي الدين الحلي159650مدرسة صفن

1350تصويت خاصمدرسة صفن

5151تصويت عاممدرسة الجمهورية159701معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

3145تصويت عاممدرسة االمام الصادق159702معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

6153تصويت عاممعهد اعداد المعلمات159703معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

3144تصويت عامثانوية الزرقاء للبنات159704معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

3137تصويت عاماعدادية الخنساء للبنات159705معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

ي االبتدائية159706معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل 3128تصويت عاممدرسة حمورائر

ن159707معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل 2136تصويت عاماعدادية الحله للبنير

3129تصويت عاممدرسه الوثبه االبتدائيه159708معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

3172تصويت عامراية االسالم159709معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

3147تصويت عامالرباب للبنات159710معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل

ن159750معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل 3380تصويت خاصاعدادية الحله للبنير

نمعهد اعداد المعلمات159780معهد اعداد المعلمات11597ب   اب   ل 177تصويت نازحير

ي غرق11599ب   اب   ل 3145تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية1159901ائر

ي غرق11599ب   اب   ل 3242تصويت عاممدرسة النضال االبتدائية1159904ائر

Page 164 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

ي غرق11599ب   اب   ل 3210تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية1159905ائر

ي غرق11599ب   اب   ل 5249تصويت عاممدرسة مارب1159906ائر

ي غرق11599ب   اب   ل 3245تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية1159907ائر

ي غرق11599ب   اب   ل 3131تصويت عاممدرسه سبا1159908ائر

ي غرق11599ب   اب   ل 1250تصويت عاماور االبتدائية1159909ائر

ن ج161201ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل 3146تصويت عام1ثانوية سكينة بنت الحسير

1223تصويت عامثانوية ذي قار161204ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

3211تصويت عام2/مدرسة ذي قار ج161205ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

6209تصويت عاممدرسة الظفر االبتدائية161206ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

ن161207ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل 2140تصويت عاماعدادية ام البنير

3139تصويت عاممدرسة الرحمن االبتدائية161209ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

2150تصويت عامثانوية علي جواد الطاهر161211ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

3146تصويت عام1مدرسة ثغر العراق ا البتدائية ج161214ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

ن ج161215ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل 6142تصويت عام2ثانويه سكينه بنت الحسير

ن ط161218ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل 2122تصويت عام2مدرسة ام البنير

2141تصويت عام2مدرسة ثغر العراق ا البتدائية ج161220ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

1204تصويت عامثانوية االعالم161221ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

6252تصويت خاصثانوية علي جواد الطاهر161250ثانوية عل جواد الطاهر11612ب   اب   ل

1213تصويت عاممدرسة ابو ذر الغفاري162201ألكفل11622ب   اب   ل

5201تصويت عاممدرسة المقاصد162202ألكفل11622ب   اب   ل

6206تصويت عاممدرسة المعاىلي162203ألكفل11622ب   اب   ل

3159تصويت عاممدرسة زيد بن علي162204ألكفل11622ب   اب   ل

3222تصويت عاممدرسة النور162205ألكفل11622ب   اب   ل

3166تصويت عامثانوية الكفل162206ألكفل11622ب   اب   ل

ن162207ألكفل11622ب   اب   ل 3151تصويت عامثانوية الكفاح للبنير

3212تصويت عاممدرسة زين العابدين162209ألكفل11622ب   اب   ل

1290تصويت عاممدرسه االصفياء162210ألكفل11622ب   اب   ل

1263تصويت عام2ثانوية الكفاح للبنات 162211ألكفل11622ب   اب   ل

1360تصويت عاممدرسة طرابلس االبتدائية162212ألكفل11622ب   اب   ل

2220تصويت خاصمدرسة ابو ذر الغفاري162250ألكفل11622ب   اب   ل

ي غرق12599ب   اب   ل 1162تصويت عاممدرسة البيان االبتدائية2259901ائر

ي غرق12599ب   اب   ل 3171تصويت عاممدرسة النض االبتدائية2259902ائر
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ي غرق12599ب   اب   ل ن للبنات2259903ائر 1193تصويت عامثانوية ام البنير

ي غرق12599ب   اب   ل 3187تصويت عاممدرسة الصقور االبتدائية2259904ائر

ي غرق12599ب   اب   ل 3144تصويت عاممدرسة صدر العراق2259905ائر

ي غرق12599ب   اب   ل ن2259907ائر 3245تصويت عاممدرسة ثانوية الحسير

ي غرق12599ب   اب   ل 3212تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية2259908ائر

ي غرق12599ب   اب   ل 6225تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية2259909ائر

ي غرق12599ب   اب   ل 3203تصويت عاممدرسة الشهيد حسن شحاته االبتدائية2259910ائر

ي غرق12599ب   اب   ل ن االبتدائية2259911ائر 1298تصويت عاممدرسة الصادقير

ي غرق12599ب   اب   ل 2122تصويت خاصمدرسة البيان االبتدائية2259950ائر

6149تصويت عاممدرسة المفاخر2262201الكفل12622ب   اب   ل

6212تصويت عاممدرسة الرارنجية2262202الكفل12622ب   اب   ل

3277تصويت عاممدرسة المنار االبتدائية2262203الكفل12622ب   اب   ل

6265تصويت عاممدرسة ابراهيم الخليل2262204الكفل12622ب   اب   ل

6240تصويت عاممدرسة الطليعه االبتدائية2262205الكفل12622ب   اب   ل

3184تصويت عاممدرسة النهرين االبتدائية2262206الكفل12622ب   اب   ل

ي2262207الكفل12622ب   اب   ل 1247تصويت عاممدرسه الحبوئر

3205تصويت عاممدرسه الشيماء2262208الكفل12622ب   اب   ل

3342تصويت عاممدرسه الكوفه االبتدائيه2262209الكفل12622ب   اب   ل

3168تصويت عاممدرسة المحمدية االبتدائية2262210الكفل12622ب   اب   ل

3231تصويت عاممدرسة الوطن المفدى2262211الكفل12622ب   اب   ل

6267تصويت عاممدرسة المرتضن3362201الكفل13622ب   اب   ل

3294تصويت عاممدرسة سبا3362202الكفل13622ب   اب   ل

وت3362203الكفل13622ب   اب   ل 5234تصويت عاممدرسة بير

ن3362204الكفل13622ب   اب   ل 6253تصويت عاممدرسة الهجرتيير

3303تصويت عام(ع)مدرسة اإلمام علي 3362205الكفل13622ب   اب   ل

3341تصويت عاممدرسه النعمان3362206الكفل13622ب   اب   ل

3267تصويت عاممدرسة ابن طفيل3362207الكفل13622ب   اب   ل

5144تصويت عاممدرسة الزهاوي159401الجواهري21594ب   اب   ل

3142تصويت عام1مدرسة الجواهري ط159403الجواهري21594ب   اب   ل

3145تصويت عام2مدرسة الرياض ط159406الجواهري21594ب   اب   ل

5166تصويت عاممدرسة االقدام159407الجواهري21594ب   اب   ل

5146تصويت عاممدرسة الحلة159408الجواهري21594ب   اب   ل
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3133تصويت عام1مدرسة الرياض ط159409الجواهري21594ب   اب   ل

3160تصويت عام2مدرسة الجواهري ط159410الجواهري21594ب   اب   ل

3136تصويت عاممدرسة طه باقر االبتدائية159411الجواهري21594ب   اب   ل

3150تصويت عام2مدرسة طه باقر االبتدائية ج159412الجواهري21594ب   اب   ل

6175تصويت عاممدرسة النسور159413الجواهري21594ب   اب   ل

6161تصويت عاممدرسة الجزره159414الجواهري21594ب   اب   ل

2157تصويت خاص1مدرسة الجواهري ط159450الجواهري21594ب   اب   ل

ات21595ب   اب   ل ن 1166تصويت عاممدرسة الدستور159501ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن ي159502ثانويه الحله للمتمير 3137تصويت عاممدرسة البحيى

ات21595ب   اب   ل ن 6178تصويت عاممدرسة بردى159503ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن 3177تصويت عاممدرسة ام القرى159504ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن 5194تصويت عاممدرسة بنت الهدى159505ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن 3180تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية159508ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن 1141تصويت عاممدرسة الجزائر159509ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن ي ج 159510ثانويه الحله للمتمير 3145تصويت عام2مدرسة البحيى

ات21595ب   اب   ل ن 6164تصويت عاممدرسة عمران159511ثانويه الحله للمتمير

ات21595ب   اب   ل ن 4347تصويت خاصمدرسة بردى159550ثانويه الحله للمتمير

3208تصويت عاممدرسة غرناطة159801مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

6248تصويت عاممدرسه نور االسالم159802مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

ن159803مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل 6139تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

6162تصويت عاممدرسة حلب159804مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

3145تصويت عامالمصطفن159806مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

3136تصويت عاممدرسة االستقالل159807مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

1389تصويت عاممدرسة فنهرة االبتدائية159808مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل

ن159809مدرسة االستقالل21598ب   اب   ل 1400تصويت عامثانوية الباقر للبنير

3210تصويت عاممدرسة عمار بن يارس162301االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

3270تصويت عاممدرسة السياب162302االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

6287تصويت عاممدرسة علي االكير162303االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

5260تصويت عاممدرسة بغداد االبتدائية للبنات162304االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

ن االبتدائية162306االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل 5253تصويت عاممدرسة صفير

6252تصويت عاممدرسة االقمار االبتدائية162307االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

6283تصويت عاممدرسة المصابيح162308االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل
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6258تصويت عاممدرسة ميثم التمار االبندائية162309االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

3219تصويت عاممدرسة اشبيلية162310االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

5201تصويت عاممدرسة العرفان162311االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

3354تصويت عاممدرسه المسله162312االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

1210تصويت عاممدرسه دمياط162313االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

3289تصويت عاممدرسه الخورنق162314االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

1436تصويت عاممدرسة وادي الرافدين االبتدائية162315االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

1226تصويت خاصمدرسة االقمار االبتدائية162350االمام/ ألنيل 21623ب   اب   ل

3150تصويت عاماعدادية الثورة للبنات2259403الجواهري 22594ب   اب   ل

5157تصويت عاممدرسة العقيله2259405الجواهري 22594ب   اب   ل

ن2259406الجواهري 22594ب   اب   ل 6190تصويت عاممتوسطه الضفر للبنير

3135تصويت عامروضة البدور2259407الجواهري 22594ب   اب   ل

ن2259408الجواهري 22594ب   اب   ل 6173تصويت عاممتوسطة جنير

ي2259409الجواهري 22594ب   اب   ل 3165تصويت عاممدرسة البحيى

3131تصويت عاممدرسة المعرفة2259410الجواهري 22594ب   اب   ل

3237تصويت عاممدرسة التضامن االبتدائية2259411الجواهري 22594ب   اب   ل

3220تصويت عاممدرسة واسط االبتدائية2259412الجواهري 22594ب   اب   ل

3226تصويت عاممدرسة فاس االبتدائية2259413الجواهري 22594ب   اب   ل

ات 22595ب   اب   ل ن 3115تصويت عاممدرسة دمشق2259502ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3211تصويت عاممدرسة دعبل الخزاعي2259503ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3190تصويت عاممدرسة القبس2259504ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3163تصويت عاممدرسة الشهيد نزهان الحبوري2259505ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3170تصويت عاممدرسة المهج2259506ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3139تصويت عام2مدرسة دمشق ج2259507ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3182تصويت عام2مدرسة دعبل الخزاعي ج2259508ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3142تصويت عاماعدادية تجارة الفرات للبنات2259509ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3141تصويت عاممدرسة التحرير2259510ثانويه الحله للمتمير

ات 22595ب   اب   ل ن ي2259511ثانويه الحله للمتمير 1397تصويت عاممدرسة الشهيد يحبر غريب الحمير

ات 22595ب   اب   ل ن 3357تصويت خاصمدرسة التحرير2259550ثانويه الحله للمتمير

3128تصويت عام1مدرسة الغفران ط3359401الجواهري 23594ب   اب   ل

5157تصويت عامثانوية النجوم3359402الجواهري 23594ب   اب   ل

3113تصويت عاممدرسة ابن سينا3359403الجواهري 23594ب   اب   ل
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ن3359404الجواهري 23594ب   اب   ل 5163تصويت عاممدرسة االكرمير

2143تصويت عام2مدرسة الغفران ط3359405الجواهري 23594ب   اب   ل

3133تصويت عاممدرسة االجيال االبتدائية3359406الجواهري 23594ب   اب   ل

ى3359407الجواهري 23594ب   اب   ل 5140تصويت عاممدرسة خديجة الكير

5154تصويت عام1مدرسة علي جواد الطاهر االبتدائية ط3359408الجواهري 23594ب   اب   ل

3128تصويت عام2ط / مدرسة علي جواد الطاهر 3359409الجواهري 23594ب   اب   ل

اك االبتدائية161601الشوملي31616ب   اب   ل 3235تصويت عاممدرسة الير

3228تصويت عاممدرسة االبرار النموذجيه161602الشوملي31616ب   اب   ل

6263تصويت عامثانوية الصادق161603الشوملي31616ب   اب   ل

ي161604الشوملي31616ب   اب   ل 3187تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

2214تصويت عامثانوية الشوملي المختلطة161605الشوملي31616ب   اب   ل

5209تصويت عاممدرسة النخيل االبتدائية161606الشوملي31616ب   اب   ل

3118تصويت عاممدرسة االرادة االبتدائية161607الشوملي31616ب   اب   ل

3196تصويت عام1مدرسة البيادرج161608الشوملي31616ب   اب   ل

1195تصويت عاممدرسة النهوض161609الشوملي31616ب   اب   ل

6271تصويت عاممدرسة الرحمن االبتدائية161610الشوملي31616ب   اب   ل

ي161611الشوملي31616ب   اب   ل 3258تصويت عامثانوية الخليج العرئر

6227تصويت عاممدرسة بنغازي161612الشوملي31616ب   اب   ل

3227تصويت عاممدرسة االمة االبتدائية161613الشوملي31616ب   اب   ل

3160تصويت عام2مدرسة البيادر ج161614الشوملي31616ب   اب   ل

3249تصويت عاممدرسه الغدير االبتدائيه161615الشوملي31616ب   اب   ل

1402تصويت عاممدرسة االبتهال االبتدائية161616الشوملي31616ب   اب   ل

1344تصويت عاممدرسة ام قض االبتدائية161617الشوملي31616ب   اب   ل

3226تصويت عاممدرسة الفداء161701اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

3180تصويت عامثانوية الشهيد عادل نارص161702اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

6240تصويت عامزنوبيا161703اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

2225تصويت عامالجواهري161705اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

3242تصويت عامالجزائر161706اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

2283تصويت عاممدرسة الصحابة االبتدائية161707اإلبراهيمية31617ب   اب   ل

ن161801ألهاشميه31618ب   اب   ل ي تمام اللبنير 3214تصويت عاممدرسة ائر

5241تصويت عاممدرسة رام هللا161802ألهاشميه31618ب   اب   ل

5191تصويت عامثانوية بلقيس للبنات161803ألهاشميه31618ب   اب   ل
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5225تصويت عاممدرسة الكرار االبتدائية161804ألهاشميه31618ب   اب   ل

ن161805ألهاشميه31618ب   اب   ل 3198تصويت عامثانوية الهاشمية للبنير

2201تصويت عاممدرسه الحسن االبتدائيه161806ألهاشميه31618ب   اب   ل

ي تمام االبتدائية للبنات161807ألهاشميه31618ب   اب   ل 3204تصويت عاممدرسة ائر

ن161808ألهاشميه31618ب   اب   ل 3196تصويت عاممتوسطة العرفان للبنير

3226تصويت عام2مدرسة الهاشمية للبنات ج 161809ألهاشميه31618ب   اب   ل

ى161810ألهاشميه31618ب   اب   ل 1346تصويت عامثانوية بدر الكير

1216تصويت عاممدرسة الفردوس161902مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

1212تصويت عاممدرسة دجلة161904مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

6207تصويت عاممدرسة طارق ابن زياد161906مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

3203تصويت عاممدرسة الدوحه االبتدائية161908مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

2211تصويت عاممدرسة المدائن المختلطة161910مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

6206تصويت عاممدرسة الضياء االبتدائية161913مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

1292تصويت عاممدرسه مروج الذهب االبتدائيه161914مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

ي161915مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل
ى
1267تصويت عاممدرسه السواف

ي161917مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل
1196تصويت عاممدرسة االمائن

3207تصويت عاممدرسة الثبات االبتدائية161918مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

1349تصويت عاممدرسة ارادة الحياة161920مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

1353تصويت عامثانوية البقيع161921مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

2117تصويت خاصمدرسة طارق ابن زياد161950مركز/ ألقاسم 31619ب   اب   ل

5193تصويت عاممدرسة الحمزه االبتدائية162001ألمدحتيه31620ب   اب   ل

يا االبتدائيه ج162002ألمدحتيه31620ب   اب   ل 3188تصويت عام2مدرسه الير

يا االبتدائية ج162003ألمدحتيه31620ب   اب   ل 3213تصويت عام1مدرسه الير

3181تصويت عامالعفة االبتدائية162004ألمدحتيه31620ب   اب   ل

1201تصويت عامالتسامح االبتدائية162005ألمدحتيه31620ب   اب   ل

6188تصويت عامالفرسان االبتدائية162006ألمدحتيه31620ب   اب   ل

1212تصويت عامالغزاىلي االبتدائية162007ألمدحتيه31620ب   اب   ل

3208تصويت عامالبضة االبتدائية162008ألمدحتيه31620ب   اب   ل

5225تصويت عاممدرسة الزوراء162009ألمدحتيه31620ب   اب   ل

موك االبتدائية162010ألمدحتيه31620ب   اب   ل 6167تصويت عاممدرسة الير

ي 162011ألمدحتيه31620ب   اب   ل 3141تصويت عام(ع)ثانويه حمزه الغرئر

3223تصويت عاممدرسة االنطالقه162012ألمدحتيه31620ب   اب   ل
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3296تصويت عاممدرسه العوادل االبتجدائيه المختلطه162013ألمدحتيه31620ب   اب   ل

1332تصويت عامثانوية االنبار المختلطة162014ألمدحتيه31620ب   اب   ل

3262تصويت عاممدرسة عدن للبنات162101ألطليعه31621ب   اب   ل

5240تصويت عاممدرسة الوسامه162102ألطليعه31621ب   اب   ل

6254تصويت عاممدرسة االحرار االبتدائية162103ألطليعه31621ب   اب   ل

1246تصويت عاممدرسة الشهيد السبعاوي االبتدائية162104ألطليعه31621ب   اب   ل

5219تصويت عاممدرسة الحسينية االبتدائية162105ألطليعه31621ب   اب   ل

ي ذر الغفاري162106ألطليعه31621ب   اب   ل 3206تصويت عامثانوية ائر

1421تصويت عاممدرسة االنهار االبتدائية162107ألطليعه31621ب   اب   ل

3202تصويت عاممدرسة الوركاء2261901القاسم مركز 32619ب   اب   ل

3196تصويت عاممدرسة االبراهيمية2261902القاسم مركز 32619ب   اب   ل

ن ج2261905القاسم مركز 32619ب   اب   ل 3191تصويت عام1ثانوية القاسم للبنير

3212تصويت عاممدرسة كميت2261907القاسم مركز 32619ب   اب   ل

6220تصويت عاممدرسة القاسم2261908القاسم مركز 32619ب   اب   ل

3206تصويت عاممدرسة البيارق2261909القاسم مركز 32619ب   اب   ل

2169تصويت عاممدرسة الربيع االبتدائية2261910القاسم مركز 32619ب   اب   ل

3222تصويت عاممدرسة شهداء القاسم النموذجيه2261912القاسم مركز 32619ب   اب   ل

3208تصويت عاممدرسة ابن البيطار2261913القاسم مركز 32619ب   اب   ل

3187تصويت عاممدرسة جبل عامل االبتدائية2261914القاسم مركز 32619ب   اب   ل

5207تصويت عامثانوية اليقظه للبنات2261915القاسم مركز 32619ب   اب   ل

ن ج2262001المدحتية 32620ب   اب   ل 2193تصويت عام1ثانوية المدحتية للبنير

5218تصويت عاممتوسطة ميسلون للبنات2262002المدحتية 32620ب   اب   ل

3183تصويت عامثانويه المدحتيه للبنات2262003المدحتية 32620ب   اب   ل

ن ج2262004المدحتية 32620ب   اب   ل 6203تصويت عام2ثانوية المدحتية للبنير

3182تصويت عامشط العرب االبتدائية2262005المدحتية 32620ب   اب   ل

3176تصويت عامالتقدم االبتدائية2262006المدحتية 32620ب   اب   ل

3235تصويت عاموهران االبتدائية2262007المدحتية 32620ب   اب   ل

5188تصويت عامثانوية المجد2262008المدحتية 32620ب   اب   ل

5217تصويت عاممدرسة الرباط االبتدائية2262009المدحتية 32620ب   اب   ل

2258تصويت عاممتوسطة الفرزدق2262010المدحتية 32620ب   اب   ل

وق االبتدائيه2262011المدحتية 32620ب   اب   ل 6221تصويت عاممدرسه الرس 

6236تصويت عامالمجتبر االبتدائية2262012المدحتية 32620ب   اب   ل
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3173تصويت عامالمدحتية االبتدائية2262013المدحتية 32620ب   اب   ل

3181تصويت عام2/مدرسة المجتبر ج2262014المدحتية 32620ب   اب   ل

ن ج2262050المدحتية 32620ب   اب   ل 1377تصويت خاص1ثانوية المدحتية للبنير

3139تصويت عامثانوية االسكندرية للبنات1161101أألسكندريه 41611ب   اب   ل

5151تصويت عاممدرسة الرشيد االبتدائية1161102أألسكندريه 41611ب   اب   ل

3124تصويت عامثانوية حيفا للبنات1161104أألسكندريه 41611ب   اب   ل

5139تصويت عام1مدرسة الكوثر ج1161105أألسكندريه 41611ب   اب   ل

5152تصويت عاممدرسة رقية االبتدائية1161106أألسكندريه 41611ب   اب   ل

3111تصويت عام2مدرسة الكوثر ج1161107أألسكندريه 41611ب   اب   ل

5155تصويت عامثانوية االسكندرية1161109أألسكندريه 41611ب   اب   ل

5156تصويت عاممدرسة الشموخ1161110أألسكندريه 41611ب   اب   ل

ء1161111أألسكندريه 41611ب   اب   ل 3111تصويت عاممدرسة الالىلي

3120تصويت عاممدرسه الدستور االبتدائيه1161112أألسكندريه 41611ب   اب   ل

3142تصويت عاممدرسه االفراح1161116أألسكندريه 41611ب   اب   ل

3257تصويت عاممدرسه النارصه1161117أألسكندريه 41611ب   اب   ل

3377تصويت خاصمدرسة الرشيد االبتدائية1161150أألسكندريه 41611ب   اب   ل

ي المسيب161301ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل
3112تصويت عامالمعهد التقبن

1189تصويت عاممدرسة نض الفيصل االبتدائية161302ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل

3184تصويت عامثانوية الوركاء161303ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل

وع االبتدائية161304ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل 2152تصويت عاممدرسة المرس 

2166تصويت عاممدرسة الجماهير االبتدائية161305ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل

ي االبتدائيه161306ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل 3190تصويت عاممدرسه المتنبر

1262تصويت عاممدرسه الماثر161307ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل

ي االبتدائية161308ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل
1328تصويت عاممدرسة اويس القرئن

6262تصويت خاصثانوية الوركاء161350ثانويه الوركاء41613ب   اب   ل

ن1161401السدة 41614ب   اب   ل 3144تصويت عاممدرسة القحطانية للبنير

3146تصويت عاممدرسه السدة االبتدائيه1161402السدة 41614ب   اب   ل

3153تصويت عاممدرسة االزدهار1161403السدة 41614ب   اب   ل

3138تصويت عام1مدرسة المواهب االبتدائية ج1161404السدة 41614ب   اب   ل

3130تصويت عاممدرسة زبيدات1161405السدة 41614ب   اب   ل

6200تصويت عامخوله بنت االزور1161406السدة 41614ب   اب   ل

3123تصويت عامثانوية السدة للبنات1161407السدة 41614ب   اب   ل
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2150تصويت عام2مدرسه المواهب االبتدائيه ج 1161408السدة 41614ب   اب   ل

3152تصويت عاممدرسة سامراء1161409السدة 41614ب   اب   ل

ن1161410السدة 41614ب   اب   ل 2162تصويت عاممدرسة النجاح االبتدائية للبنير

1276تصويت عاممدرسه الصمود1161411السدة 41614ب   اب   ل

1267تصويت عاممدرسة اشور1161412السدة 41614ب   اب   ل

1428تصويت عاممدرسة التضحية االبتدائية1161413السدة 41614ب   اب   ل

296تصويت خاصمدرسة االزدهار1161450السدة 41614ب   اب   ل

ن1161501/المسيب 41615ب   اب   ل ن االبتدائية للبنير 3140تصويت عاممدرسة حطير

3144تصويت عاممدرسة الكوثر1161502/المسيب 41615ب   اب   ل

3110تصويت عامثانوية المسيب للبنات1161503/المسيب 41615ب   اب   ل

3111تصويت عاممدرسة النهضة االبتدائية للبنات1161504/المسيب 41615ب   اب   ل

3121تصويت عاممدرسة اليمن السعيد1161505/المسيب 41615ب   اب   ل

2117تصويت عاممتوسطة المعرفة للبنات1161506/المسيب 41615ب   اب   ل

5163تصويت عاممدرسة الثوره االبتدائية1161507/المسيب 41615ب   اب   ل

ن1161508/المسيب 41615ب   اب   ل 5142تصويت عاممدرسة التهذيب للبنير

6104تصويت عامصناعة ابن الهيثم1161509/المسيب 41615ب   اب   ل

6170تصويت عاممدرسة اوالد مسلم1161510/المسيب 41615ب   اب   ل

ن1161511/المسيب 41615ب   اب   ل 6178تصويت عاممدرسة الحمدانية االبتدائية للبنير

5125تصويت عاممدرسة عشتار للبنات1161512/المسيب 41615ب   اب   ل

ن1161513/المسيب 41615ب   اب   ل 6157تصويت عامثانويه السجاد للبنير

ن1161514/المسيب 41615ب   اب   ل 3161تصويت عاممدرسة العلقمي للبنير

2127تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية1161515/المسيب 41615ب   اب   ل

2115تصويت عاممدرسة المسيب االبتدائية1161516/المسيب 41615ب   اب   ل

393تصويت عاممدرسه ابو الجاسم1161517/المسيب 41615ب   اب   ل

1107تصويت عاممدرسه نسيبه االنصاريه1161518/المسيب 41615ب   اب   ل

ن1161519/المسيب 41615ب   اب   ل 1114تصويت عاممدرسه الجوهره االبتدائيه للبنير

1231تصويت عاممدر سه العزه االبتدائيه المختلطه1161520/المسيب 41615ب   اب   ل

1202تصويت عاممدرسة العهد الجديد1161521/المسيب 41615ب   اب   ل

1222تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية1161522/المسيب 41615ب   اب   ل

1363تصويت خاصثانوية المسيب للبنات1161550/المسيب 41615ب   اب   ل

3142تصويت عاممدرسة معن ابن زائدة162401مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

5165تصويت عاممدرسة رابعة العدوية162404مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل
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5185تصويت عاممدرسة العقيدة162405مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

3188تصويت عامالعراق الجديد162406مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

ن162407مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل 5205تصويت عاممدرسة ابن المعيى

5184تصويت عاممدرسة حامد جاسم162408مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

2248تصويت عامثاتويه النجاه للبنات162410مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

2143تصويت عاممدرسة المحاويل للبنات162411مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

2108تصويت عام2ثانوية المحاويل للبنات ج162412مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

1298تصويت عاممدرسة الحسن العسكري162413مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

1313تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية162414مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

1294تصويت عاممدرسة الفاو االبتدائية162415مركز/ ألمحاويل 41624ب   اب   ل

ن للبنات1162501كوثا 41625ب   اب   ل 5184تصويت عامثانوية ام المؤمنير

6242تصويت عاممدرسة مندىلي االبتدائية1162502كوثا 41625ب   اب   ل

ن1162503كوثا 41625ب   اب   ل وع للبنير 2246تصويت عاماعدادية المرس 

1192تصويت عاممدرسة اريحا االبتدائية1162504كوثا 41625ب   اب   ل

5199تصويت عاممدرسة المغرب االبتدائية1162505كوثا 41625ب   اب   ل

5213تصويت عاممدرسة الحيدري االبتدائية1162506كوثا 41625ب   اب   ل

ات1162507كوثا 41625ب   اب   ل 2176تصويت عاممدرسة الخير

3175تصويت عاممدرسة الريف الزاهر االبتدائية1162508كوثا 41625ب   اب   ل

1215تصويت عاممدرسة البالغه االبتدائية1162509كوثا 41625ب   اب   ل

6194تصويت عاممدرسة الرازي1162512كوثا 41625ب   اب   ل

3237تصويت عاممتوسطة بغداد1162513كوثا 41625ب   اب   ل

2150تصويت عاممدرسة االعتدال1162514كوثا 41625ب   اب   ل

2274تصويت عاممدرسه الرخاء االبتدائيه1162516كوثا 41625ب   اب   ل

ن1162550كوثا 41625ب   اب   ل وع للبنير 1385تصويت خاصاعدادية المرس 

6164تصويت عاممدرسة القرية العضية االبتدائية2261101االسكندرية 42611ب   اب   ل

ن2261102االسكندرية 42611ب   اب   ل 3151تصويت عاممدرسة ذات الصواري للبنير

3136تصويت عاممدرسة تبوك2261103االسكندرية 42611ب   اب   ل

5175تصويت عام2مدرسة االقتدار االبتدائيه ج2261104االسكندرية 42611ب   اب   ل

6159تصويت عاماعدادية صنعاء2261105االسكندرية 42611ب   اب   ل

3130تصويت عام1مدرسة االقتدار االبتدائية ج2261106االسكندرية 42611ب   اب   ل

6182تصويت عام1مدرسة الكواكب ج2261107االسكندرية 42611ب   اب   ل

6191تصويت عام2مدرسة الكواكب ج 2261108االسكندرية 42611ب   اب   ل
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3336تصويت عاممدرسة البواسل2261109االسكندرية 42611ب   اب   ل

3132تصويت عاممدرسة المروءه االبتدائية2261110االسكندرية 42611ب   اب   ل

3104تصويت عاممدرسة الصديق االبتدائية2261111االسكندرية 42611ب   اب   ل

3123تصويت عام2مدرسة االبداع ج2261112االسكندرية 42611ب   اب   ل

295تصويت عامالخنساء2261113االسكندرية 42611ب   اب   ل

1366تصويت خاصمدرسة القرية العضية االبتدائية2261150االسكندرية 42611ب   اب   ل

3153تصويت عاممدرسة سومر2261401السده42614ب   اب   ل

6167تصويت عاممدرسة تبارك2261402السده42614ب   اب   ل

ي2261403السده42614ب   اب   ل
6149تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

3152تصويت عاممدرسة الفجر الجديد2261404السده42614ب   اب   ل

ي2261405السده42614ب   اب   ل 5198تصويت عاممدرسة العضالذهبر

3175تصويت عامثانوية الفجر2261406السده42614ب   اب   ل

3161تصويت عاممدرسه الهاشميات االبتدائيه2261407السده42614ب   اب   ل

ي2261408السده42614ب   اب   ل
ن
3151تصويت عاممدرسه العوف

1301تصويت عاممدرسة الرميله2261409السده42614ب   اب   ل

1278تصويت عاممدرسة الوادي المقدس االبتدائية2261410السده42614ب   اب   ل

ن االبتدائية2261411السده42614ب   اب   ل 1388تصويت عاممدرسة الثقلير

موك االبتدائية2261501/ المسيب 42615ب   اب   ل 6122تصويت عاممدرسة الير

392تصويت عاممدرسة حليمة السعدية2261502/ المسيب 42615ب   اب   ل

1114تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية2261503/ المسيب 42615ب   اب   ل

335تصويت عاممدرسة الكرامة للبنات2261504/ المسيب 42615ب   اب   ل

ن2261505/ المسيب 42615ب   اب   ل 347تصويت عاممتوسطة الشافعي للبنير

381تصويت عاممدرسة التحرير2261506/ المسيب 42615ب   اب   ل

295تصويت عاممدرسة البارودي2261507/ المسيب 42615ب   اب   ل

188تصويت عاممدرسه عكاظ2261508/ المسيب 42615ب   اب   ل

186تصويت عاممدرسة االنوار2261509/ المسيب 42615ب   اب   ل

موك2261550/ المسيب 42615ب   اب   ل 2388تصويت خاصمدرسة الير

5193تصويت عاممدرسة مهدي البصير2262301النيل االمام 42623ب   اب   ل

3243تصويت عاممدرسة االمام للبنات2262302النيل االمام 42623ب   اب   ل

5219تصويت عاممدرسة الكندي2262303النيل االمام 42623ب   اب   ل

3155تصويت عاممدرسة عمر المختار2262304النيل االمام 42623ب   اب   ل

3162تصويت عاممدرسة االندلس2262305النيل االمام 42623ب   اب   ل
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1253تصويت عامثانوية االمام2262306النيل االمام 42623ب   اب   ل

2296تصويت عاممدرسة العطاء2262307النيل االمام 42623ب   اب   ل

ن االبتدائيه2262308النيل االمام 42623ب   اب   ل 1241تصويت عاممدرسه فلسطير

1274تصويت عاممدرسه الحيدريه2262309النيل االمام 42623ب   اب   ل

ن2262401المحاويل 42624ب   اب   ل 5221تصويت عاممدرسة المحاويل للبنير

6165تصويت عام1متوسطة الحكمه ج2262402المحاويل 42624ب   اب   ل

1163تصويت عاممدرسة الريف الزاهر االبتدائية2262404المحاويل 42624ب   اب   ل

5185تصويت عام2متوسطة الحكمه ج2262405المحاويل 42624ب   اب   ل

5269تصويت عاممدرسة الشهيد الصدر2262407المحاويل 42624ب   اب   ل

1285تصويت عاممتوسطة الصباح الجديد2262408المحاويل 42624ب   اب   ل

3173تصويت عاممدرسة العدالة2262409المحاويل 42624ب   اب   ل

2221تصويت عاممدرسة العدالة2262410المحاويل 42624ب   اب   ل

1416تصويت عاممدرسة الفاروق2262411المحاويل 42624ب   اب   ل

3374تصويت خاص1متوسطة الحكمه ج2262450المحاويل 42624ب   اب   ل

5256تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية2262501كوثا 42625ب   اب   ل

3219تصويت عاممدرسة الحضارة االبتدائية2262502كوثا 42625ب   اب   ل

3225تصويت عاممتوسطة الفالح2262503كوثا 42625ب   اب   ل

3206تصويت عاممدرسة االيمان االبتدائية2262504كوثا 42625ب   اب   ل

6270تصويت عاممدرسة جرير2262505كوثا 42625ب   اب   ل

3235تصويت عاممدرسة الهالل2262506كوثا 42625ب   اب   ل

5245تصويت عاممدرسة المعراج االبتدائية2262507كوثا 42625ب   اب   ل

ن االبتدائية2262508كوثا 42625ب   اب   ل 3132تصويت عاممدرسة االمير

3194تصويت عامثانوية النهروان2262509كوثا 42625ب   اب   ل

6191تصويت عامروضة البنفسج168101الغدير11681ك رب   الء

5168تصويت عاممدرسة الخلفاء األبتدائية للبنات168102الغدير11681ك رب   الء

ن168103الغدير11681ك رب   الء 5193تصويت عاممدرسة ذات السالسل االبتدائية للبنير

5173تصويت عاممدرسة الصحابة االبتدائية للبنات168104الغدير11681ك رب   الء

5215تصويت عامثانوية ماريا القبطية للبنات168105الغدير11681ك رب   الء

ن168106الغدير11681ك رب   الء ى اإلبتدائية للبنير 6206تصويت عاممدرسة بدر الكير

6158تصويت عاممدرسة وهران اإلبتدائية للبنات168107الغدير11681ك رب   الء

ن التمر11685ك رب   الء ن168501عير 2226تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية للبنير

ن التمر11685ك رب   الء 3243تصويت عاممدرسة المرتضن اإلبتدائية168502عير
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ن التمر11685ك رب   الء ن التمر168503عير 5271تصويت عاممدرسة عير

ن التمر11685ك رب   الء 3225تصويت عامثانوية الوادي الخصيب168504عير

ن التمر11685ك رب   الء اء168505عير 3244تصويت عامثانوية الواحة الخضن

ن التمر11685ك رب   الء 3224تصويت عاممدرسة الرشاد اإلبتدائية168506عير

ن التمر11685ك رب   الء 1178تصويت عاممدرسة االخيضن168507عير

ن التمر11685ك رب   الء 1349تصويت عاممدرسة االساىلي االبتدائية المختلطة168508عير

ن التمر11685ك رب   الء 1272تصويت عاممدرسة القلم االبتدائية المختلطة168509عير

ن التمر11685ك رب   الء 4310تصويت خاصمدرسة مكة المكرمة االبتدائية للبنات168550عير

ن التمر11685ك رب   الء 4167تصويت خاصمتوسطة ام ابيها للبنات168551عير

ن168801الحر11688ك رب   الء 3171تصويت عامثانوية آل البيت للبنير

3189تصويت عاممتوسطة الجزيرة للبنات168802الحر11688ك رب   الء

6182تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية للبنات168803الحر11688ك رب   الء

6158تصويت عاممدرسة الرسل االبتدائية للبنات168804الحر11688ك رب   الء

5165تصويت عاماعدادية العقيلة للبنات168805الحر11688ك رب   الء

ن168806الحر11688ك رب   الء 3169تصويت عاممتوسطة علي الوردي للبنير

ن168807الحر11688ك رب   الء 3227تصويت عاممدرسة الهادي االبتدائية للبنير

ن168850الحر11688ك رب   الء 687تصويت خاصمتوسطة علي الوردي للبنير

ن168901العامل11689ك رب   الء ن محفوظ للبنير 3188تصويت عاماعدادية حسير

5169تصويت عاممدرسة إبن حيان اإلبتدائية168902العامل11689ك رب   الء

3190تصويت عاممدرسة األوس اإلبتدائية168903العامل11689ك رب   الء

3165تصويت عاممدرسة اإلخالص االبتدائية168904العامل11689ك رب   الء

3155تصويت عاممتوسطة إبن حيان األساسية الثانية168905العامل11689ك رب   الء

2132تصويت عاممتوسطة فاطمة بنت أسد168906العامل11689ك رب   الء

ن2268101الغدير12681ك رب   الء 5192تصويت عاممدرسة ذو الفقار االبتدائية للبنير

ن2268102الغدير12681ك رب   الء 3173تصويت عاممتوسطة الحمزة للبنير

6190تصويت عاممدرسة االرساء اإلبتدائية للبنات2268103الغدير12681ك رب   الء

5171تصويت عاماعدادية الفاروق للبنات2268104الغدير12681ك رب   الء

ن2268105الغدير12681ك رب   الء ن للبنير 6151تصويت عاممدرسة حامل اللواء لليافعير

3138تصويت عاممدرسة السيدة رملة اإلبتدائية للبنات2268106الغدير12681ك رب   الء

ن2268107الغدير12681ك رب   الء 3283تصويت عاممدرسة الوسام االبتدائية للبنير

ن2268801الحر12688ك رب   الء 6190تصويت عاممدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنير

6166تصويت عاممدرسة االمة العربية االبتدائية للبنات2268802الحر12688ك رب   الء
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ن2268803الحر12688ك رب   الء 6173تصويت عاممدرسة التوحيد االبتدائية للبنير

5189تصويت عاممتوسطة السيدة رقية2268804الحر12688ك رب   الء

3146تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية للبنات2268805الحر12688ك رب   الء

ن2268806الحر12688ك رب   الء 6167تصويت عاممدرسة الجليل االبتدائية للبنير

3196تصويت عاممدرسة األساور االبتدائية للبنات2268807الحر12688ك رب   الء

5171تصويت عاممدرسة االقض االبتدائية للبنات2268808الحر12688ك رب   الء

3157تصويت عاممدرسة المدينة المنورة اإلبتدائية2268901العامل12689ك رب   الء

ن2268902العامل12689ك رب   الء ن للبنير 3174تصويت عاممتوسطة امام المتقير

3155تصويت عاممتوسطة الحرائر للبنات2268903العامل12689ك رب   الء

ن2268904العامل12689ك رب   الء 5173تصويت عاممدرسة الخالدين اإلبتدائية للبنير

ن2268905العامل12689ك رب   الء 3137تصويت عاماعدادية الرافدين للبنير

ن2268906العامل12689ك رب   الء 3161تصويت عاممدرسة غرناطة للبنير

ن3368101الغدير13681ك رب   الء 5205تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت االبتدائية للبنير

5139تصويت عاممدرسة الحدباء االبتدائية للبنات3368102الغدير13681ك رب   الء

ن3368103الغدير13681ك رب   الء 5201تصويت عامإعدادية الثبات للبنير

ن3368104الغدير13681ك رب   الء 6213تصويت عاممدرسة مسلم بن عوسجة للبنير

ن3368105الغدير13681ك رب   الء 3190تصويت عاممدرسة الصفوة االبتدائية للبنير

ن3368106الغدير13681ك رب   الء 5147تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية للبنير

ن3368801الحر13688ك رب   الء 5106تصويت عاممدرسة مسلم بن عقيل االبتدائية للبنير

3177تصويت عامثانوية نسيبة المازنية للبنات3368803الحر13688ك رب   الء

ن3368804الحر13688ك رب   الء 1165تصويت عاممدرسة النارصة االبتدائية للبنير

ن3368805الحر13688ك رب   الء 3140تصويت عاممتوسطة الصديق للبنير

ين االبتدائية للبنات3368806الحر13688ك رب   الء 5180تصويت عاممدرسة ثورة العرس 

5210تصويت عاممدرسة أبو الشهداء االبتدائية3368901العامل13689ك رب   الء

5168تصويت عاممدرسة المنتظر االبتدائية3368902العامل13689ك رب   الء

ن3368903العامل13689ك رب   الء 3142تصويت عاماعدادية أسامة إبن زيد للبنير

ن3368904العامل13689ك رب   الء 3142تصويت عاممدرسة اإلرادة الشعبية للبنير

ن3368905العامل13689ك رب   الء 3155تصويت عاممتوسطة العالمة الحلي للبنير

3111تصويت عاماعدادية االمامة للبنات3368906العامل13689ك رب   الء

ن4468801الحر14688ك رب   الء 3261تصويت عاممدرسة القنيطرة االبتدائية للبنير

ن االبتدائية للبنات4468802الحر14688ك رب   الء 5257تصويت عاممدرسة جنير

5202تصويت عاممتوسطة الغفران الثانية4468803الحر14688ك رب   الء
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ن4468804الحر14688ك رب   الء 2254تصويت عاممدرسة النور االبتدائية للبنير

6195تصويت عاممدرسة المفاخر االبتدائية للبنات4468805الحر14688ك رب   الء

5149تصويت عاممتوسطة حواء للبنات4468806الحر14688ك رب   الء

ن4468807الحر14688ك رب   الء 6189تصويت عاممدرسة عابس الشاكري االبتدائية للبنير

ن4468808الحر14688ك رب   الء 1278تصويت عاممدرسة الحسام االبتدائية للبنير

3168تصويت عاممتوسطة الرباب للبنات168301الحسينيه21683ك رب   الء

ن168302الحسينيه21683ك رب   الء 3170تصويت عاممدرسة القباب الذهبية للبنير

ن168303الحسينيه21683ك رب   الء ن للبنير 1157تصويت عامثانوية الهجرتير

3147تصويت عاماعدادية عكاظ للبنات168304الحسينيه21683ك رب   الء

3156تصويت عاممدرسة االنتفاضة للبنات168305الحسينيه21683ك رب   الء

ن168350الحسينيه21683ك رب   الء 1360تصويت خاصاعدادية الحسينية للبنير

ن168601الهنديه21686ك رب   الء 3192تصويت عاماعدادية الفرات للبنير

ن168602الهنديه21686ك رب   الء 5170تصويت عاممدرسة التيسير االبتدائية للبنير

5210تصويت عاممدرسة الخنساء االبتدائية للبنات168603الهنديه21686ك رب   الء

ن168604الهنديه21686ك رب   الء 3200تصويت عاممدرسة دجلة االبتدائية للبنير

ن168605الهنديه21686ك رب   الء 3159تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان االبتدائية للبنير

5187تصويت عاممدرسة آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات168606الهنديه21686ك رب   الء

3120تصويت عاممتوسطة اميمة للبنات168607الهنديه21686ك رب   الء

388تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية للبنات168608الهنديه21686ك رب   الء

3179تصويت عاماعدادية الفواطم للبنات168609الهنديه21686ك رب   الء

ن االبتدائية المختلطة168610الهنديه21686ك رب   الء 1213تصويت عاممدرسة الفراتير

ي21687ك رب   الء 5197تصويت عاممدرسة ابن الرشد االبتدائية المختلطة168701الجدول الغرئر

ي21687ك رب   الء 5208تصويت عاممتوسطة بنت الهدى للبنات168702الجدول الغرئر

ي21687ك رب   الء ن168703الجدول الغرئر 3154تصويت عاماعدادية الرجيبة للبنير

ي21687ك رب   الء ن168704الجدول الغرئر 1204تصويت عاممدرسة حماة الوطن االبتدائية للبنير

ي21687ك رب   الء 5208تصويت عامروضة النسيم168705الجدول الغرئر

ي21687ك رب   الء 3199تصويت عاممدرسة النخيلة االبتدائية المختلطة168706الجدول الغرئر

ي21687ك رب   الء ن168707الجدول الغرئر 1232تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية للبنير

ي21687ك رب   الء 1373تصويت خاصمدرسة السعادة االبتدائية للبنات168750الجدول الغرئر

6227تصويت عاممدرسة اإلزدهار االبتدائية المختلطة2268301الحسينيه22683ك رب   الء

ن2268302الحسينيه22683ك رب   الء 3204تصويت عاممدرسة تل السالم للبنير

ن14مدرسة 2268303الحسينيه22683ك رب   الء 5237تصويت عام تموز للبنير
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ن2268304الحسينيه22683ك رب   الء 6239تصويت عاممدرسة الفراقد للبنير

3233تصويت عامثانوية القوارير للبنات2268305الحسينيه22683ك رب   الء

1202تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية للبنات2268306الحسينيه22683ك رب   الء

ن2268601الهنديه22686ك رب   الء ي للبنير 5200تصويت عاممتوسطة الثائر العرئر

2202تصويت عامثانوية عادل نارص للبنات2268602الهنديه22686ك رب   الء

ن2268603الهنديه22686ك رب   الء 2207تصويت عاممدرسة العقيدة االبتدائية للبنير

ن2268604الهنديه22686ك رب   الء ي االبتدائية للبنير 3186تصويت عاممدرسة الوطن العرئر

1224تصويت عاممدرسة عمان االبتدائية للبنات2268606الهنديه22686ك رب   الء

ن2268607الهنديه22686ك رب   الء 5158تصويت عاممدرسة أكد االبتدائية للبنير

1258تصويت عاممدرسة الغسق االبتدائية للبنات2268608الهنديه22686ك رب   الء

ن2268609الهنديه22686ك رب   الء 3163تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية للبنير

1181تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية المختلطة2268610الهنديه22686ك رب   الء

1208تصويت عاممدرسة سيد االنام االبتدائية المختلطة2268611الهنديه22686ك رب   الء

ي22687ك رب   الء 3207تصويت عامثانوية الرقيم للبنات2268701الجدول الغرئر

ي22687ك رب   الء ن2268702الجدول الغرئر 3172تصويت عاماعدادية المباهلة للبنير

ي22687ك رب   الء 3193تصويت عاممدرسة الصناديد االبتدائية2268703الجدول الغرئر

ي22687ك رب   الء ن2268704الجدول الغرئر 6202تصويت عاممدرسة ابو الفضل االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268705الجدول الغرئر 3212تصويت عاممدرسة سيناء االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268706الجدول الغرئر 6215تصويت عاممدرسة أم قض االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268707الجدول الغرئر 3184تصويت عاممدرسة النيل االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268708الجدول الغرئر 3213تصويت عاممدرسة كفر قاسم االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268709الجدول الغرئر 1184تصويت عاممدرسة الحكمة االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268710الجدول الغرئر 1280تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية للبنير

ي22687ك رب   الء ن2268711الجدول الغرئر 1216تصويت عاممدرسة زين العابدين للبنير

ن3368301الحسينيه23683ك رب   الء 6176تصويت عاممدرسة البيارق للبنير

ن3368302الحسينيه23683ك رب   الء 5182تصويت عامثانوية الوثبة للبنير

6158تصويت عاممدرسة األجيال االبتدائية للبنات3368303الحسينيه23683ك رب   الء

ن3368304الحسينيه23683ك رب   الء 5125تصويت عاممدرسة األشبال للبنير

ن3368305الحسينيه23683ك رب   الء 5163تصويت عاممدرسة عون بن عبد هللا للبنير

ن3368306الحسينيه23683ك رب   الء 5268تصويت عاممدرسة سيد الشهداء االبتدائية للبنير

ن3368307الحسينيه23683ك رب   الء 3202تصويت عاممدرسة المحاسن للبنير

ن3368308الحسينيه23683ك رب   الء 1194تصويت عاممدرسة النبع للبنير
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ن3368601الهنديه23686ك رب   الء 5201تصويت عامإعدادية الهندية المهنية للبنير

ن3368602الهنديه23686ك رب   الء 3200تصويت عاممدرسة الوالء االبتدائية للبنير

ن3368603الهنديه23686ك رب   الء 6201تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائية للبنير

ن3368604الهنديه23686ك رب   الء 3194تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية للبنير

ن3368605الهنديه23686ك رب   الء ي االبتدائية للبنير 6223تصويت عاممدرسة الطير

5188تصويت عامثانوية النبأ العظيم للبنات3368606الهنديه23686ك رب   الء

ن3368607الهنديه23686ك رب   الء 1189تصويت عاممدرسة اور االبتدائية للبنير

6101تصويت خاصثانوية المدائن للبنات3368650الهنديه23686ك رب   الء

ي23687ك رب   الء ن3368701الجدول الغرئر ات للبنير 3271تصويت عاممتوسطة الخير

ي23687ك رب   الء ن3368702الجدول الغرئر 3225تصويت عاممدرسة الصمود االبتدائية للبنير

ي23687ك رب   الء ن3368703الجدول الغرئر 3194تصويت عاممدرسة االحرار للبنير

ي23687ك رب   الء ن3368704الجدول الغرئر ن للبنير 6204تصويت عاممدرسة صفير

ي23687ك رب   الء ن3368705الجدول الغرئر 3212تصويت عاممدرسة الخورنق االبتدائية للبنير

ي23687ك رب   الء ن3368706الجدول الغرئر 1319تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية للبنير

ن4468301الحسينيه24683ك رب   الء 5180تصويت عاممدرسة اإلبراهيمية للبنير

ن4468302الحسينيه24683ك رب   الء اس للبنير 6167تصويت عاممتوسطة النير

ن4468303الحسينيه24683ك رب   الء 3163تصويت عاممدرسة السياب للبنير

ن4468304الحسينيه24683ك رب   الء 6204تصويت عامثانوية الفتح للبنير

ن4468305الحسينيه24683ك رب   الء ي للبنير
5202تصويت عاممدرسة التآحن

ن4468306الحسينيه24683ك رب   الء 3150تصويت عاممدرسة الفالح للبنير

ن4468307الحسينيه24683ك رب   الء 5158تصويت عاممدرسة الرازي للبنير

ي24687ك رب   الء وان االبتدائية المختلطة4468701الجدول الغرئر 3242تصويت عاممدرسة القير

ي24687ك رب   الء ن4468702الجدول الغرئر 2210تصويت عاممدرسة النض االبتدائية للبنير

ي24687ك رب   الء ن4468703الجدول الغرئر 5226تصويت عامثانوية النبوغ للبنير

ي24687ك رب   الء ن4468704الجدول الغرئر 3221تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية للبنير

ي24687ك رب   الء ن4468705الجدول الغرئر 3206تصويت عاممدرسة االحواز االبتدائية للبنير

ي24687ك رب   الء ن4468706الجدول الغرئر 3201تصويت عاممدرسة المعري االبتدائية للبنير

ي24687ك رب   الء 1257تصويت عاممدرسة السويس االبتدائية المختلطة4468707الجدول الغرئر

ي24687ك رب   الء 1222تصويت عاممدرسة ذي قار االبتدائية المختلطة4468708الجدول الغرئر

ن (ع)مدرسة اإلمام الرضا168201سعد31682ك رب   الء 5172تصويت عامللبنير

6198تصويت عامثانوية رابعة العدوية للبنات168202سعد31682ك رب   الء

ن168203سعد31682ك رب   الء 2178تصويت عاماعدادية الشيخ أحمد الوائلي للبنير
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ن168204سعد31682ك رب   الء ي بكر للبنير 2130تصويت عاممتوسطة محمد بن ائر

3149تصويت عاممتوسطة بغداد للبنات168205سعد31682ك رب   الء

ن168206سعد31682ك رب   الء ن اإلبتدائية للبنير 1144تصويت عاممدرسة دير ياسير

3187تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية للبنات168208سعد31682ك رب   الء

3353تصويت خاصاعدادية النجاح للبنات168250سعد31682ك رب   الء

ن168401العباسيه31684ك رب   الء 5125تصويت عاممدرسة العزة االبتدائية للبنير

3102تصويت عامثانوية المنار للبنات168402العباسيه31684ك رب   الء

ن للبنات168403العباسيه31684ك رب   الء 5124تصويت عاماعدادية الروضتير

ن168404العباسيه31684ك رب   الء 3104تصويت عاماعدادية نينوى الصناعية للبنير

3146تصويت عاممدرسة الوفاء االبتدائية للبنات168405العباسيه31684ك رب   الء

ن168406العباسيه31684ك رب   الء 3128تصويت عاممتوسطة الثورة االساسية الثانية للبنير

ن168450العباسيه31684ك رب   الء 6114تصويت خاصاعدادية نينوى الصناعية للبنير

ن للبنات168451العباسيه31684ك رب   الء 6151تصويت خاصاعدادية الروضتير

3169تصويت عامثانوية االرسة التعليمية للبنات169001االرسه31690ك رب   الء

3136تصويت عاممدرسة المثبن االبتدائية169002االرسه31690ك رب   الء

ن169003االرسه31690ك رب   الء وت االبتدائية للبنير 5180تصويت عاممدرسة بير

5153تصويت عاممدرسة الخالصة االبتدائية للبنات169004االرسه31690ك رب   الء

ن169005االرسه31690ك رب   الء 5174تصويت عاماعدادية عبد هللا بن عباس للبنير

ن169050االرسه31690ك رب   الء 3372تصويت خاصاعدادية عبد هللا ابن عباس للبنير

2166تصويت عامروضة الورود169101رمضان31691ك رب   الء

3178تصويت عامروضة الزنبق169102رمضان31691ك رب   الء

ن االبتدائية للبنات169103رمضان31691ك رب   الء 5158تصويت عاممدرسة األكرمير

ات169104رمضان31691ك رب   الء ن 3120تصويت عامثانوية نازك المالئكة للمتمير

5202تصويت عامإعدادية جمانة للبنات169105رمضان31691ك رب   الء

3151تصويت عاممدرسة مصطفن جمال الدين169106رمضان31691ك رب   الء

ن169201باب بغداد31692ك رب   الء 3151تصويت عامإعدادية نهر العلقمي للبنير

ن169202باب بغداد31692ك رب   الء 2122تصويت عامثانوية الفراهيدي للبنير

6107تصويت عامروضة قطر الندى169203باب بغداد31692ك رب   الء

ن169204باب بغداد31692ك رب   الء 6187تصويت عامثانوية القدس للبنير

ن169205باب بغداد31692ك رب   الء 3146تصويت عاممدرسة الهاشمية االبتدائية للبنير

3180تصويت عامثانوية سمية للبنات169206باب بغداد31692ك رب   الء

2152تصويت عاماعدادية غزة للبنات169207باب بغداد31692ك رب   الء
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1209تصويت عاممدرسة حليمة السعدية االبتدائية للبنات169208باب بغداد31692ك رب   الء

4373تصويت خاصاعدادية غزة للبنات169250باب بغداد31692ك رب   الء

ن2268201سعد32682ك رب   الء ن اإلبتدائية للبنير 6190تصويت عاممدرسة الحسنير

ن2268202سعد32682ك رب   الء 3143تصويت عاممدرسة قرطبة اإلبتدائية للبنير

5145تصويت عاماعدادية الرسور للبنات2268203سعد32682ك رب   الء

6146تصويت عاماعدادية بضعة الرسول للبنات2268204سعد32682ك رب   الء

اءة اإلبتدائية للبنات2268205سعد32682ك رب   الء 1174تصويت عاممدرسة الير

ن االبتدائية للبنات2268206سعد32682ك رب   الء 3141تصويت عاممدرسة أم المؤمنير

ن2268207سعد32682ك رب   الء 3257تصويت عاممدرسة العاديات االبتدائية للبنير

ن2268401العباسيه32684ك رب   الء 3124تصويت عاممدرسة أوالد مسلم االبتدائية للبنير

ن2268402العباسيه32684ك رب   الء 1149تصويت عامثانوية البيان للبنير

ن2268403العباسيه32684ك رب   الء 5148تصويت عاممدرسة الزوراء اإلبتدائية للبنير

3127تصويت عاممدرسة صنعاء اإلبتدائية للبنات2268404العباسيه32684ك رب   الء

5149تصويت عاممتوسطة العباسية للبنات2268405العباسيه32684ك رب   الء

ن2268406العباسيه32684ك رب   الء 3130تصويت عاممتوسطة الشهيد محمد باقر الصدر للبنير

ن2268407العباسيه32684ك رب   الء 1256تصويت عاممدرسة ذو النون االبتدائية للبنير

ن2268408العباسيه32684ك رب   الء ن االبتدائية للبنير 1239تصويت عاممدرسة القبلتير

ن2268409العباسيه32684ك رب   الء 1241تصويت عاممدرسة عبد مناف االبتدائية للبنير

1213تصويت عاممدرسة الكواكب االبتدائية للبنات2268410العباسيه32684ك رب   الء

نمتوسطة العباسية للبنات2268480العباسيه32684ك رب   الء 1164تصويت نازحير

ن2269001االرسه32690ك رب   الء ي للبنير 3131تصويت عاممتوسطة المتنبر

3169تصويت عاممتوسطة الريحانة للبنات2269002االرسه32690ك رب   الء

ن2269003االرسه32690ك رب   الء 5194تصويت عاممدرسة الشهيد االبتدائية للبنير

ن2269004االرسه32690ك رب   الء 5174تصويت عاممدرسة حيفا االبتدائية للبنير

3135تصويت عاممدرسة العامل االبتدائية2269101رمضان32691ك رب   الء

ن2269102رمضان32691ك رب   الء 3137تصويت عاماعدادية المكاسب للبنير

6188تصويت عاممدرسة تدمر اإلبتدائية للبنات2269103رمضان32691ك رب   الء

3133تصويت عامإعدادية التحرير الصناعية2269104رمضان32691ك رب   الء

ن2269105رمضان32691ك رب   الء 3169تصويت عامإعدادية كربالء للبنير

3134تصويت عاممدرسة السيف االسالمي2269106رمضان32691ك رب   الء

ن2269201باب بغداد32692ك رب   الء 3164تصويت عاممدرسة المهدي االبتدائية للبنير

ن2269202باب بغداد32692ك رب   الء 3145تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية للبنير
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ن2269203باب بغداد32692ك رب   الء ين للبنير ن 3155تصويت عامثانوية الذرى للمتمير

موك للبنات2269204باب بغداد32692ك رب   الء 5210تصويت عامثانوية الير

ن2269205باب بغداد32692ك رب   الء 3172تصويت عاممدرسة الفضيلة االبتدائية للبنير

3151تصويت عامثانوية السدرة للبنات2269206باب بغداد32692ك رب   الء

1214تصويت عاممدرسة قريش االبتدائية للبنات2269207باب بغداد32692ك رب   الء

ن3368201سعد33682ك رب   الء ي للبنير
يف الرضن 3166تصويت عاممدرسة الرس 

2116تصويت عاممدرسة االعتماد االبتدائية للبنات3368202سعد33682ك رب   الء

ن3368203سعد33682ك رب   الء 393تصويت عاممدرسة الشهيد ابو المعاىلي للبنير

ن3368204سعد33682ك رب   الء 3197تصويت عاممتوسطة الشهيد أبو المعاىلي للبنير

بوية المفتوحة3368205سعد33682ك رب   الء 2193تصويت عامالكلية اليى

3162تصويت عاممدرسة أسماء اإلبتدائية للبنات3368206سعد33682ك رب   الء

ن3368207سعد33682ك رب   الء 3159تصويت عامثانوية عمار بن يارس للبنير

ن3368208سعد33682ك رب   الء 3245تصويت عاممدرسة اكرم الزبيدي للبنير

ن3368250سعد33682ك رب   الء ي االبتدائية للبنير
يف الرضن 3347تصويت خاصمدرسة الرس 

2103تصويت عاممدرسة السبط االبتدائية3368401العباسيه33684ك رب   الء

ن3368402العباسيه33684ك رب   الء 3160تصويت عاممتوسطة المخيم للبنير

2140تصويت عاممتوسطة عمورية للبنات3368403العباسيه33684ك رب   الء

399تصويت عاممدرسة الرفعة اإلبتدائية للبنات3368404العباسيه33684ك رب   الء

ن3368405العباسيه33684ك رب   الء ن االبتدائية للبنير 383تصويت عاممدرسة الحسير

ن3368406العباسيه33684ك رب   الء 3116تصويت عاماعدادية عثمان بن سعيد للبنير

ن3368450العباسيه33684ك رب   الء ن االبتداية للبنير 3363تصويت خاصمدرسة الحسير

6188تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية178101الغراف11781واسط

5178تصويت عاممدرسة العنفوان االبتدائية للبنات178102الغراف11781واسط

1232تصويت عامروضة االنتصار178103الغراف11781واسط

ن178104الغراف11781واسط 1205تصويت عاماعدادية الحمزة للبنير

5213تصويت عاممدرسة البضة االبتدائية178105الغراف11781واسط

5228تصويت عاممدرسة مكارم االخالق178106الغراف11781واسط

1288تصويت عاممدرسة العريش178107الغراف11781واسط

1176تصويت عامنيسان المختلطة9مدرسة 178108الغراف11781واسط

ن178150الغراف11781واسط ي للبنير
5332تصويت خاصمتوسطة الصدر الثائن

5191تصويت عامثانوية العزة للبنات178201العزة11782واسط

ي178202العزة11782واسط
3192تصويت عاممدرسة الفداء الفلسطيبن
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2176تصويت عامثانوية الهدى للبنات178203العزة11782واسط

3205تصويت عاممدرسة الكريمية االبتدائية178204العزة11782واسط

ي االبتدائية178205العزة11782واسط 1167تصويت عاممدرسة التعاون العرئر

1195تصويت عامثانوية رقية للبنات178206العزة11782واسط

ن178207العزة11782واسط 2190تصويت عاممدرسة العزة االبتدائية للبنير

3169تصويت عاممدرسة الحوراء االبتدائية178208العزة11782واسط

5201تصويت عاممدرسة الخالصة االبتدائية178209العزة11782واسط

ن178210العزة11782واسط 1175تصويت عامثانوية المجتبر للبنير

5252تصويت خاصثانوية الكريمية للبنات178250العزة11782واسط

ن178301النعمان11783واسط 5183تصويت عاممتوسطة الربيع للبنير

3143تصويت عاممدرسة الزرقاء للبنات178302النعمان11783واسط

3159تصويت عامثانوية المنار للبنات178303النعمان11783واسط

2174تصويت عاممتوسطة الكوت للتعليم االساس178304النعمان11783واسط

3140تصويت عاماعدادية الكوت للبنات178305النعمان11783واسط

ن178306النعمان11783واسط 3170تصويت عامالمدرسة المركزية االبتدائية للبنير

ن178307النعمان11783واسط 3140تصويت عاممدرسة النجاح االبتدائية للبنير

ن178308النعمان11783واسط 3179تصويت عاماعدادية صناعة واسط للبنير

2166تصويت عامالثانوية المركزية للبنات178309النعمان11783واسط

2190تصويت خاصثانوية الرباب للبنات178350النعمان11783واسط

3163تصويت عاممتوسطة الحكمة للتعليم االساس178401قتيبة11784واسط

3160تصويت عاممتوسطة الكرامة للبنات178403قتيبة11784واسط

5189تصويت عاممدرسة ام سلمة االبتدائية178404قتيبة11784واسط

ن178405قتيبة11784واسط 3161تصويت عاماعدادية الكرامة للبنير

ي ذر الغفاري178406قتيبة11784واسط 5186تصويت عاممدرسة ائر

3160تصويت عاممدرسة المسجد االقض االبتدائية178407قتيبة11784واسط

3155تصويت عامثانوية العذراء للبنات178408قتيبة11784واسط

2183تصويت عاممدرسة المعارف االبتدائية178409قتيبة11784واسط

5222تصويت عاممدرسة االمام الرضا االبتدائية178410قتيبة11784واسط

5235تصويت عاممدرسة القلم االبتدائية178411قتيبة11784واسط

2161تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية للبنات178412قتيبة11784واسط

1166تصويت عاممدرسة اليقظة االبتدائية178413قتيبة11784واسط

ن178450قتيبة11784واسط 1311تصويت خاصمتوسطة الطوىسي للبنير
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ى االبتدائية178501داموك11785واسط 1123تصويت عاممدرسة خديجة الكير

6161تصويت عاممدرسة شيماء االبتدائية178502داموك11785واسط

5162تصويت عاممدرسة السعادة االبتدائية178503داموك11785واسط

1176تصويت عاممدرسة الرميلة االبتدائية178504داموك11785واسط

ن178505داموك11785واسط 3147تصويت عاممتوسطة الفاروق للبنير

5179تصويت عاممدرسة المنصور االبتدائية178506داموك11785واسط

2188تصويت عاممدرسة سيف الحق االبتدائية178507داموك11785واسط

ن178508داموك11785واسط 1120تصويت عاممدرسة طه االمير

2161تصويت عاممدرسة الفاروق االبتدائية178509داموك11785واسط

1143تصويت عاممدرسة عشتار للبنات178510داموك11785واسط

5171تصويت عاممعهد اعداد المعلمات178601الزهراء11786واسط

3127تصويت عاممدرسة صقر قريش178602الزهراء11786واسط

3153تصويت عاممدرسة الخالدة للبنات178603الزهراء11786واسط

3111تصويت عاممدرسة النضال االبتدائية178604الزهراء11786واسط

3155تصويت عامثانوية البتول للبنات178605الزهراء11786واسط

2164تصويت عاممدرسة البيارق االبتدائية178606الزهراء11786واسط

ن178607الزهراء11786واسط 2167تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية للبنير

6162تصويت عاممدرسة مسلم بن عقيل االبتدائية178608الزهراء11786واسط

ن178609الزهراء11786واسط 3158تصويت عاماعدادية المثبن للبنير

ن178610الزهراء11786واسط 5207تصويت عاممتوسطة القاسم للبنير

1312تصويت خاصمتوسطة االمام علي178650الزهراء11786واسط

5178تصويت عاممدرسة الغربية االبتدائية178701المثبن11787واسط

ن14اعدادية 178702المثبن11787واسط 6143تصويت عام تموز للبنير

6147تصويت عاممدرسة الزوراء االبتدائية للبنات178703المثبن11787واسط

ن178704المثبن11787واسط 6134تصويت عاممعهد اعداد المعلمير

3122تصويت عاممدرسة االصالة االبتدائية178705المثبن11787واسط

3116تصويت عاممتوسطة النجاح178706المثبن11787واسط

ن178708المثبن11787واسط 5154تصويت عاممدرسة قتيبة للبنير

365تصويت عاممدرسة التفوق االبتدائية178709المثبن11787واسط

6224تصويت خاصاعدادية الفاضالت للبنات178750المثبن11787واسط

3204تصويت عاممدرسة الفراقد االبتدائية178801شيخ سعد11788واسط

3168تصويت عاممدرسة االنتصارات االبتدائية178802شيخ سعد11788واسط
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5210تصويت عامثانوية شيخ سعد للبنات178803شيخ سعد11788واسط

3187تصويت عاممدرسة شيخ سعد االبتدائية للبنات178804شيخ سعد11788واسط

ن178805شيخ سعد11788واسط 5229تصويت عاماعدادية شيخ سعد للبنير

3208تصويت عامروضة الجنائن178807شيخ سعد11788واسط

3221تصويت عاممدرسة االجوادين االبتدائية178808شيخ سعد11788واسط

ي التكميلية178809شيخ سعد11788واسط 1336تصويت عاممدرسة الثائر العرئر

1259تصويت عاممدرسة الظافرين االبتدائية المختلطة178810شيخ سعد11788واسط

ة الطاهرة االبتدائية178811شيخ سعد11788واسط 1234تصويت عاممدرسة العيى

1229تصويت خاصثانوية فضة للبنات178850شيخ سعد11788واسط

5258تصويت عاممدرسة محمد الجواد االبتدائية178901العروبة11789واسط

2261تصويت عاممدرسة الغسق178902العروبة11789واسط

2193تصويت عامثانوية الدجيله178903العروبة11789واسط

2235تصويت عاممدرسة التضامن178904العروبة11789واسط

2232تصويت عاممدرسة الشموخ178905العروبة11789واسط

1220تصويت عاممدرسة المروج االبتدائية178906العروبة11789واسط

ن178907العروبة11789واسط 1209تصويت عاماعدادية النعيم للبنير

3249تصويت عاممدرسة المناهل االبتدائية178908العروبة11789واسط

3189تصويت عاممدرسة االطياف االبتدائية178909العروبة11789واسط

1205تصويت عاممدرسة الدهاق االبتدائية للبنات178910العروبة11789واسط

1208تصويت عامثانوية المناهل للبنات178911العروبة11789واسط

6227تصويت عاممدرسة بدرة االبتدائية للبنات180301بدرة11803واسط

3207تصويت عامثانوية بدرة للبنات180302بدرة11803واسط

2223تصويت عاممدرسة المهند االبتدائية المختلطة180303بدرة11803واسط

1305تصويت عامثانوية زرباطية180304بدرة11803واسط

1234تصويت عاممدرسة االمجاد180305بدرة11803واسط

ب االبتدائية المختلطة180306بدرة11803واسط 1286تصويت عاممدرسة يير

3287تصويت خاصمتوسطة الشهيد محمد البدري180350بدرة11803واسط

6249تصويت عاممدرسة الدكتور احمد الوائلي االبتدائية2278101/ الغراف 12781واسط

5242تصويت عاممتوسطة القداح للبنات2278102/ الغراف 12781واسط

5204تصويت عاممدرسة الطيبات االبتدائية2278103/ الغراف 12781واسط

3220تصويت عاممدرسة الكوثر االبتدائية2278105/ الغراف 12781واسط

6246تصويت عاممدرسة نهج البالغة االبتدائية للبنات2278106/ الغراف 12781واسط
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115تصويت خاصمتوسطة القداح للبنات2278150/ الغراف 12781واسط

مدرسة الدكتور احمد الوائلي االبتدائية2278180/ الغراف 12781واسط
ن 156تصويت نازحير

1150تصويت عامروضة الورود2278501/ داموك 12785واسط

1178تصويت عاممدرسة الورود االبتدائية2278502/ داموك 12785واسط

ي االبتدائية2278503/ داموك 12785واسط 3143تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

6195تصويت عامثانوية طوعة للبنات2278504/ داموك 12785واسط

ي2278505/ داموك 12785واسط 3154تصويت عاممتوسطة الخليج العرئر

5187تصويت عام1ح/ مدرسة الفرقان للتعليم االساىسي 2278506/ داموك 12785واسط

2172تصويت عاممتوسطة زرقاء اليمامة للبنات2278507/ داموك 12785واسط

3129تصويت عاممدرسة المجاهدات االبتدائية للبنات2278508/ داموك 12785واسط

ن2278509/ داموك 12785واسط 6149تصويت عاممدرسة ام قض االبتدائية للبنير

ن2278510/ داموك 12785واسط 397تصويت عاممدرسة االزكياء االبتدائية للبنير

296تصويت خاصمتوسطة الفرقان للبنات2278550/ داموك 12785واسط

3163تصويت عاممدرسة كعب بن زهير2278701/ المثبن 12787واسط

3165تصويت عامثانوية دعبل الخزاعي المختلطة2278702/ المثبن 12787واسط

1172تصويت عاممدرسة العدنانية االبتدائية2278703/ المثبن 12787واسط

ن2278704/ المثبن 12787واسط 394تصويت عاممدرسة ضياء الصالحير

ي االبتدائية2278705/ المثبن 12787واسط
1225تصويت عاممدرسة التفائن

ي2278750/ المثبن 12787واسط 2277تصويت خاصمدرسة ابو القاسم الشائر

1249تصويت عاممدرسة مصباح الهدى2280301/ بدرة 12803واسط

3216تصويت عامثانوية جصان للبنات2280302/ بدرة 12803واسط

ن2280303/ بدرة 12803واسط 1297تصويت عاممدرسة زين العابدين االبتدائية للبنير

1199تصويت عامثانوية الرحمانية2280304/ بدرة 12803واسط

ي2280305/ بدرة 12803واسط
3286تصويت عامثانوية الشهيد محسن الكنائن

2226تصويت عامثانوية كصيبة المختلطة179601الشحيمية21796واسط

2274تصويت عاممدرسة الشحيمية االبتدائية179602الشحيمية21796واسط

2223تصويت عاممدرسة عابس بن شبيب االبتدائية179603الشحيمية21796واسط

2256تصويت عاممدرسة االمواهب االبتدائية179604الشحيمية21796واسط

5259تصويت عاممدرسة الميثاق االبتدائية179605الشحيمية21796واسط

2251تصويت عاممدرسة االتحاد االبتدائية179606الشحيمية21796واسط

3284تصويت عاممدرسة العودة التكميلية179608الشحيمية21796واسط

وع الرائد179609الشحيمية21796واسط 2258تصويت عاممدرسة المرس 
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ن االبتدائية179610الشحيمية21796واسط 1340تصويت عاممدرسة االكرمير

ي179611الشحيمية21796واسط 1264تصويت عاممدرسة الوطن العرئر

3131تصويت عاممدرسة زبيدة االبتدائية179701الىحي21797واسط

2147تصويت عاماعدادية سعيد بن جبير179702الىحي21797واسط

3187تصويت عاممدرسة العزم االبتدائية179703الىحي21797واسط

3175تصويت عامحسان بن ثابت االبتدائية179705الىحي21797واسط

3206تصويت عاموادي السالم االبتدائية179706الىحي21797واسط

2166تصويت عاممدرسةاالزهرللتعليم االساىسي179707الىحي21797واسط

3160تصويت عاممدرسة مالك بن نويرة179708الىحي21797واسط

3121تصويت عامواسط االبتدائية179709الىحي21797واسط

ن179750الىحي21797واسط 2226تصويت خاصاعدادية الشيخ بالسم محمد الياسير

3253تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية179801البشائر21798واسط

ن االبتدائية المختلطة179802البشائر21798واسط 2189تصويت عاممدرسة اليقير

2173تصويت عاممدرسة جميلة االبتدائية179803البشائر21798واسط

6237تصويت عاممدرسة المحاسن االبتدائية179804البشائر21798واسط

2108تصويت عاممدرسة الرسول االبتدائية179805البشائر21798واسط

6228تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية179806البشائر21798واسط

1238تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية179807البشائر21798واسط

5177تصويت عاممدرسة غرناطة االبتدائية179808البشائر21798واسط

2259تصويت عاممدرسة سمية االبتدائيةللبنات179809البشائر21798واسط

2207تصويت عاممدرسة سفينة النجاة االبتدائية179810البشائر21798واسط

ن179901الموفقية21799واسط 5228تصويت عامثانوية الموفقية للبنير

ن179902الموفقية21799واسط 3196تصويت عاممدرسة الموفقية أالبتدائية للبنير

5209تصويت عاممدرسة اضواء االسالم179903الموفقية21799واسط

2184تصويت عاممدرسة المستنضية179904الموفقية21799واسط

3251تصويت عاممدرسة بابل االبتدائية179905الموفقية21799واسط

2166تصويت عاممدرسة جعفر الصادق179906الموفقية21799واسط

1182تصويت عاممدرسة االصمعي االبتدائية179908الموفقية21799واسط

3195تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية179909الموفقية21799واسط

3223تصويت عاممدرسة الرسالة التكميلية179910الموفقية21799واسط

1244تصويت عاممتوسطة انوار االئمة179911الموفقية21799واسط

ن179912الموفقية21799واسط 1299تصويت عاممدرسة سفير الحسير
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1275تصويت عاممدرسة تبارك االبتدائية179913الموفقية21799واسط

1187تصويت عاممدرسة الشيهد نصار179914الموفقية21799واسط

5248تصويت عاممدرسة بلقيس االبتدائية180001النعمانية21800واسط

6192تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية180003النعمانية21800واسط

3173تصويت عامالشهيد الحاج نعيم سلمان االبتدائية180004النعمانية21800واسط

ن180005النعمانية21800واسط 3189تصويت عاماعدادية النعمانية للبنير

3165تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية180008النعمانية21800واسط

ن االبتدائية180009النعمانية21800واسط 1233تصويت عاممدرسة حنير

ن180010النعمانية21800واسط 2169تصويت عاممدرسة الشهيد ماجد محمد امير

6138تصويت عاماعدادية الشهيد قاسم شير180011النعمانية21800واسط

3327تصويت خاصمتوسطة البدور الساطعة180050النعمانية21800واسط

3202تصويت عاممدرسة ابو تراب البتدائية المختلطة180201االحرار21802واسط

3218تصويت عاممدرسة الكرار االبتدائية180202االحرار21802واسط

3157تصويت عاممدرسة الفاطميات180203االحرار21802واسط

ن180204االحرار21802واسط 3163تصويت عاممدرسة الحسينية االبتدائية للبنير

ن180205االحرار21802واسط 3184تصويت عاماعدادية االحرار للبنير

3185تصويت عاممدرسة الدار البيضاء االبتدائية180206االحرار21802واسط

3172تصويت عامثانوية االحرار للبنات180207االحرار21802واسط

1242تصويت عاممدرسة المكارم االبتدائية180209االحرار21802واسط

ن180210االحرار21802واسط 3158تصويت عاممتوسطة االحرار للبنير

2199تصويت عاممدرسة اهل البيت االبتدائية180211االحرار21802واسط

1264تصويت عاممدرسة الكنعانية االبتدائية180212االحرار21802واسط

1276تصويت عاممدرسة النبأ االبتدائية180213االحرار21802واسط

ي2279701/ الىحي 22797واسط 6207تصويت عاممدرسة الفارس العرئر

3171تصويت عاممدرسة الوفاء2279702/ الىحي 22797واسط

2196تصويت عاممدرسة ااكد االبتدائية2279703/ الىحي 22797واسط

2184تصويت عاممدرسة قبة الصخرة2279704/ الىحي 22797واسط

اق االبتدائية2279705/ الىحي 22797واسط 5209تصويت عاممدرسة الير

6232تصويت عاممدرسة انوار الهدى االبتدائية للبنات2279706/ الىحي 22797واسط

2141تصويت عاممدرسة التهذيب االبتدائية2279707/ الىحي 22797واسط

ن2279708/ الىحي 22797واسط ن للبنير 3145تصويت عاماعدادية الحسير

ن2279709/ الىحي 22797واسط 3165تصويت عاممتوسطة بشائر الخير للبنير
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ن2280001/ النعمانية 22800واسط 5132تصويت عاممتوسطة المجد للبنير

3143تصويت عاممدرسة العقبة االبتدائية2280002/ النعمانية 22800واسط

ن2280003/ النعمانية 22800واسط ي للبنير 1159تصويت عاممتوسطة المتنبر

3125تصويت عاممدرسة النعمانية االبتدائية2280004/ النعمانية 22800واسط

ى االبتدائية2280005/ النعمانية 22800واسط 6146تصويت عاممدرسة زينب الكير

5138تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية2280006/ النعمانية 22800واسط

1174تصويت عاممدرسة المعري االبتدائية2280007/ النعمانية 22800واسط

6174تصويت عاممدرسة الطليعة االبتدائية2280008/ النعمانية 22800واسط

6194تصويت عاممدرسة قريش االبتدائية2280009/ النعمانية 22800واسط

5173تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية2280010/ النعمانية 22800واسط

ن للبنات2280050/ النعمانية 22800واسط 3280تصويت خاصمتوسطة ام المؤمنير

5155تصويت عاممدرسة القبس االبتدائية للبنات179001اسامة بن زيد31790واسط

2153تصويت عاممدرسة النهرين االبتدائية179002اسامة بن زيد31790واسط

ن179003اسامة بن زيد31790واسط 5169تصويت عاممتوسطة الطالئع للبنير

5152تصويت عاممتوسطة فاطمة بنت اسد179004اسامة بن زيد31790واسط

ن179005اسامة بن زيد31790واسط 5178تصويت عاممتوسطة الحر للبنير

1165تصويت عاممدرسة الجوز االبتدائية المختلطة179006اسامة بن زيد31790واسط

3151تصويت عاممدرسة مدينة المدن االبتدائية179007اسامة بن زيد31790واسط

1198تصويت عاممتوسطة مدينة المدن المختلطة179008اسامة بن زيد31790واسط

3184تصويت عاممدرسة البدعة االبتدائية179009اسامة بن زيد31790واسط

ن179101موىس بن نصير31791واسط 3129تصويت عاممدرسة الصويرة للبنير

3130تصويت عاماعدادية عبد الكريم قاسم للبنات179102موىس بن نصير31791واسط

ن179103موىس بن نصير31791واسط 3127تصويت عاممدرسة النهضة االبتدائية للبنير

6172تصويت عاممدرسة الربيع االبتدائية للبنات179104موىس بن نصير31791واسط

5166تصويت عاماعدادية الكوثر للبنات179105موىس بن نصير31791واسط

ن179106موىس بن نصير31791واسط 3155تصويت عاماعدادية الصويرة للبنير

ن179107موىس بن نصير31791واسط 1208تصويت عاممدرسة االعمار االبتدائية للبنير

3117تصويت عاممدرسة فاطمة بنت اسد االبتدائية للبنات179108موىس بن نصير31791واسط

6156تصويت عاممتوسطة الصويرة للبنات179109موىس بن نصير31791واسط

6177تصويت عاممدرسة مالك االشيى االبتدائية179110موىس بن نصير31791واسط

2136تصويت عاممتوسطة موىس بن نصير179111موىس بن نصير31791واسط

ن179201الحفرية31792واسط ن االبتدائية للبنير 3208تصويت عاممدرسة ام الحسنير
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ن179202الحفرية31792واسط 2188تصويت عامثانوية الشعب للبنير

5208تصويت عاممدرسة الشعب االبتدائية179203الحفرية31792واسط

3197تصويت عاممدرسة صنعاء االبتدائية للبنات179204الحفرية31792واسط

3178تصويت عامثانوية الحفرية للبنات179205الحفرية31792واسط

2245تصويت عاممدرسة الضاط المستقيم االبتدائية179206الحفرية31792واسط

1421تصويت عاممدرسة الفالح االبتدائية179207الحفرية31792واسط

5194تصويت عاماعدادية الخوارزمي للبنات179301العزيزية31793واسط

3198تصويت عاممدرسة االزهور النموذجية179302العزيزية31793واسط

5183تصويت عاماعدادية العزيزية للبنات179303العزيزية31793واسط

ن179304العزيزية31793واسط 3205تصويت عامثانوية الفرزدق للبنير

ن179305العزيزية31793واسط  للبنير
3188تصويت عاماعدادية نور المصطفن

ي179306العزيزية31793واسط
ن
3205تصويت عاممدرسة الرصاف

6179تصويت عاماعدادية فاطمة بنت مديح179307العزيزية31793واسط

ن179308العزيزية31793واسط 2181تصويت عاممتوسطة اجنادين للبنير

ن179310العزيزية31793واسط 3170تصويت عاماعدادية العزيزية المهنية للبنير

ن179311العزيزية31793واسط اث للبنير
3187تصويت عامثانوية اليى

ن للبنات179312العزيزية31793واسط 1160تصويت عاممتوسطة الفراتير

ن179313العزيزية31793واسط 3145تصويت عاممدرسة حواس االبتدائية للبنير

ن179501الزبيدية31795واسط 5204تصويت عاماعدادية الزبيدية للبنير

5235تصويت عامثانوية الزبيدية للبنات179502الزبيدية31795واسط

ن179503الزبيدية31795واسط ن االبتدائية للبنير 3180تصويت عاممدرسة الصالحير

ن179504الزبيدية31795واسط وان االبتدائية للبنير 5225تصويت عاممدرسة القير

3230تصويت عاممدرسة الرجيبية االبتدائية179505الزبيدية31795واسط

3205تصويت عاممتوسطة الشموع المختلطة179506الزبيدية31795واسط

3227تصويت عامثانوية الفرسان179507الزبيدية31795واسط

ن179508الزبيدية31795واسط 3209تصويت عاممتوسطة سعد بن معاذ للبنير

هان المختلطة179509الزبيدية31795واسط 2225تصويت عاممتوسطة رس 

3273تصويت عامثانوية الحياة المختلطة179510الزبيدية31795واسط

3179تصويت عاممدرسة وهران االبتدائية179511الزبيدية31795واسط

3268تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد االبتدائية179512الزبيدية31795واسط

1178تصويت عاممدرسة المأمون االبتدائية179513الزبيدية31795واسط

1295تصويت عاممدرسة التآزر179514الزبيدية31795واسط
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ن179550الزبيدية31795واسط 1266تصويت خاصاعدادية المدينة المنورة للبنير

3141تصويت عاممدرسة الفرات االبتدائية2279001/ اسامة بن زيد 32790واسط

3201تصويت عاممدرسة الهاشمية االبتدائية2279002/ اسامة بن زيد 32790واسط

6208تصويت عاممدرسة صدر العراق االبتدائية2279003/ اسامة بن زيد 32790واسط

3198تصويت عاممدرسة بن حيان التوحيدي2279004/ اسامة بن زيد 32790واسط

2293تصويت عاممدرسة عبيد الثامر االبتدائية المختلطة2279006/ اسامة بن زيد 32790واسط

3171تصويت عاممدرسة عبد المحسن الكاظمي االبتدائية2279007/ اسامة بن زيد 32790واسط

2189تصويت عاممدرسة االنطالق االبتدائية2279008/ اسامة بن زيد 32790واسط

ن االبتدائية2279009/ اسامة بن زيد 32790واسط 1183تصويت عاممدرسة دير ياسير

ن2279050/ اسامة بن زيد 32790واسط ي طالب االبتدائية للبنير 2238تصويت خاصثانوية ائر

ن2279201/ الحفرية 32792واسط 3193تصويت عاممدرسة جعفر الطيار االبتدائية للبنير

3260تصويت عاممدرسة المنطلق الثوري للبنات2279202/ الحفرية 32792واسط

ن2279203/ الحفرية 32792واسط 5280تصويت عامثانوية شباب اليوم للبنير

5222تصويت عاممدرسة الشمائل االبتدائية للبنات2279204/ الحفرية 32792واسط

3159تصويت عامثانويةامنة بنت وهب للبنات2279205/ الحفرية 32792واسط

3230تصويت عاممدرسة االجيال االبتدائية المختلطة2279206/ الحفرية 32792واسط

5237تصويت عامثانوية الغسانية2279207/ الحفرية 32792واسط

3182تصويت عاممدرسة الغسانية االبتدائية2279208/ الحفرية 32792واسط

ى المختلطة2279209/ الحفرية 32792واسط 2177تصويت عاممتوسطة بدر الكير

3135تصويت عاممدرسة نور الشمس االبتدائية2279210/ الحفرية 32792واسط

2353تصويت عاممدرسة العراق الجديد االبتدائية2279211/ الحفرية 32792واسط

2182تصويت عاممدرسة طارق بن زياد االبتدائية2279301العزيزية 32793واسط

2234تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية2279302العزيزية 32793واسط

3193تصويت عاممدرسة المقاصد االبتدائية2279303العزيزية 32793واسط

3230تصويت عاممدرسة الجاحظ االبتدائية2279304العزيزية 32793واسط

3208تصويت عاممدرسة الخيام االبتدائية2279305العزيزية 32793واسط

2186تصويت عاممدرسة الديار االبتدائية2279306العزيزية 32793واسط

5255تصويت عاممدرسة طرفة بن العبد االبتدائية2279307العزيزية 32793واسط

3194تصويت عاممدرسة طليطلة االبتدائية2279308العزيزية 32793واسط

1197تصويت عاممدرسة العصمة االبتدائية2279309العزيزية 32793واسط

3220تصويت عاممدرسة السجاد االبتدائية2279310العزيزية 32793واسط

3214تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائية2279311العزيزية 32793واسط
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1228تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائية2279312العزيزية 32793واسط

ن2279350العزيزية 32793واسط 2394تصويت خاصمدرسة العابد االبتدائية للبنير

3256تصويت عاممدرسة بغداد االبتدائية2279401/ النهروان 32794واسط

ي للبنات2279402/ النهروان 32794واسط
3261تصويت عامثانوية الدبوئن

ي االبتدائية2279403/ النهروان 32794واسط
5287تصويت عاممدرسة الكسائ 

2223تصويت عاممدرسة احد االبتدائية2279404/ النهروان 32794واسط

1224تصويت عاممدرسة غزة البتدائية2279405/ النهروان 32794واسط

2221تصويت عاممدرسة القادسية االبتدائية2279406/ النهروان 32794واسط

1180تصويت عاممدرسة االهرام االبتدائية2279407/ النهروان 32794واسط

ات144101تكريت االول11441صالح الدين ن 3124تصويت عامثانوية تكريت للمتمير

3124تصويت عامثانوية عقبة بن نافع144102تكريت االول11441صالح الدين

6189تصويت عاممعهد اعداد المعلمات للبنات144103تكريت االول11441صالح الدين

3138تصويت عاممدرسة مولود مخلص االوىل144104تكريت االول11441صالح الدين

5158تصويت عاممدرسة قلعة تكريت االبتدائية144105تكريت االول11441صالح الدين

6165تصويت عاممدرسة النظامية االبتدائية144106تكريت االول11441صالح الدين

ات144150تكريت االول11441صالح الدين ن 3361تصويت خاصثانوية تكريت للمتمير

1353تصويت خاصثانوية عقبة بن نافع144151تكريت االول11441صالح الدين

ي11442صالح الدين
3136تصويت عاممدرسة الخنساء االوىل للبنات144201تكريت الثائن

ي11442صالح الدين
5158تصويت عامثانوية الخنساء للبنات144202تكريت الثائن

ي11442صالح الدين
ين144203تكريت الثائن ن 3113تصويت عامثانوية تكريت للمتمير

ي11442صالح الدين
ن144204تكريت الثائن ة للبنير 5166تصويت عاممتوسطة المغير

ي11442صالح الدين
ن144205تكريت الثائن 3138تصويت عاممدرسة الشجاعة للبنير

ي11442صالح الدين
ن144206تكريت الثائن 3129تصويت عاممدرسة السدير للبنير

ي11442صالح الدين
ن144207تكريت الثائن ن االوىل لبنير 3144تصويت عاممدرسة حي االربعير

ي11442صالح الدين
ن144208تكريت الثائن 1195تصويت عاممدرسة بابل للبنير

ي11442صالح الدين
اء144209تكريت الثائن ي الخضن 5188تصويت عاممتوسطة الروائر

ي11442صالح الدين
1188تصويت عاممدرسة الحياضية144210تكريت الثائن

ي11442صالح الدين
180تصويت عاممدرسة المعاىلي االبتدائية144211تكريت الثائن

ن144401سامراء المركز11444صالح الدين 390تصويت عامثانوية الخطيب للبنير

ن144402سامراء المركز11444صالح الدين 3148تصويت عاممدرسة الهادي للبنير

3136تصويت عاممدرسة زبيدة للبنات144403سامراء المركز11444صالح الدين

ن144405سامراء المركز11444صالح الدين 2143تصويت عامثانوية الزهراوي للبنير
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2170تصويت عاممدرسة العسكري للبنات144406سامراء المركز11444صالح الدين

3164تصويت عامثانوية غزة للبنات144407سامراء المركز11444صالح الدين

3154تصويت عاممدرسة ام ايمن للبنات144408سامراء المركز11444صالح الدين

3112تصويت عاممدرسة التحرير االبتدائية144409سامراء المركز11444صالح الدين

ن144410سامراء المركز11444صالح الدين 3113تصويت عاممدرسة سامراء االبتدائية للبنير

361تصويت عاممدرسة البالذري144501سامراء االطراف11445صالح الدين

3116تصويت عاممدرسة االخالق االبتدائية144502سامراء االطراف11445صالح الدين

ن144503سامراء االطراف11445صالح الدين 3127تصويت عاماالوىل/ثانوية القلعة لللبنير

3277تصويت عاممدرسة الصادق االبتدائية144504سامراء االطراف11445صالح الدين

3115تصويت عاممدرسة قض االخيضن144505سامراء االطراف11445صالح الدين

اء االبتدائية144506سامراء االطراف11445صالح الدين 372تصويت عاممدرسة البيى

3120تصويت عاممدرسة الخلفاء144507سامراء االطراف11445صالح الدين

295تصويت عاممدرسة خالد ابن الوليد144508سامراء االطراف11445صالح الدين

3101تصويت عاممدرسة الشهيدعبدالخالق144510سامراء االطراف11445صالح الدين

ثار االبتدائية144511سامراء االطراف11445صالح الدين 1259تصويت عاممدرسة سد الير

3144تصويت عاممدرسة القلعة االبتدائية للبنات144512سامراء االطراف11445صالح الدين

340تصويت عاممدرسة الفضائل االبتدائية المختلطة144513سامراء االطراف11445صالح الدين

1363تصويت عاممدرسة العباسية التكميلية144514سامراء االطراف11445صالح الدين

4249تصويت خاصمدرسة الشهيد عبدالخالق144550سامراء االطراف11445صالح الدين

5154تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية145201الدور11452صالح الدين

3160تصويت عاممدرسة الدور االبتدائية للبنات145202الدور11452صالح الدين

3149تصويت عاممدرسة محمد الدري االبتدائية145203الدور11452صالح الدين

3170تصويت عاممدرسة نجران االبتدائية145204الدور11452صالح الدين

ن145205الدور11452صالح الدين 294تصويت عاماالوىل/مدرسة الوطن للبنير

ة145206الدور11452صالح الدين 2147تصويت عاممدرسة عامر بن فهير

5116تصويت عاممدرسة الجهاد والبناء االبتدائية145207الدور11452صالح الدين

2103تصويت عاممتوسطة االعش  المختلطة145208الدور11452صالح الدين

ن االمة االبتدائية145209الدور11452صالح الدين 386تصويت عاممدرسة امير

1238تصويت خاصمدرسة الدور االبتدائية للبنات145250الدور11452صالح الدين

ي11456صالح الدين
ى
ي للبنات145601مركز االسحاف

ى
1196تصويت عاماالول/ثانوية االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
6227تصويت عاممدرسة االمل145602مركز االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
6258تصويت عاممدرسة ابو صفة االبتدائية145603مركز االسحاف
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ي11456صالح الدين
ى
ي145604مركز االسحاف

5186تصويت عاممدرسة عبد القادر الكيالئن

ي11456صالح الدين
ى
2295تصويت عامثانوية العادل145605مركز االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
6248تصويت عاممتوسطة الصحابة145606مركز االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
5316تصويت عاممدرسة القدوس االبتدائية145607مركز االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
ي145608مركز االسحاف 3172تصويت عاممدرسة البحيى

ي11456صالح الدين
ى
346تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية145609مركز االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
ن145610مركز االسحاف ي للبنير

ى
353تصويت عامثانوية االسحاف

ي11456صالح الدين
ى
ن145650مركز االسحاف ي للبنيير

ى
2197تصويت خاصثانوية االسحاف

ن لبنات2244101تكريت االول12441صالح الدين 6151تصويت عامثانوية ام المؤمنير

ن2244102تكريت االول12441صالح الدين 5136تصويت عامثانوية البيان للبنير

3133تصويت عاممدرسة امنة بنت وهب2244103تكريت االول12441صالح الدين

ن2244104تكريت االول12441صالح الدين 363تصويت عامثانوية االنتصار للبنير

5232تصويت عاممدرسة عوينات االبتدائية2244105تكريت االول12441صالح الدين

5118تصويت عاممدرسة قباء االبتدائية2244106تكريت االول12441صالح الدين

3406تصويت عاممدرسة الرفعة االبتدائية2244107تكريت االول12441صالح الدين

3332تصويت خاصثانوية  البيان للبنات2244150تكريت االول12441صالح الدين

3340تصويت خاصثانتوية خالد ابن الوليد2244151تكريت االول12441صالح الدين

ي12442صالح الدين
1163تصويت عامثانوية عمر ابن جندب الغفاري2244201تكريت الثائن

ي12442صالح الدين
3159تصويت عاممدرسة سمية االبتدائية للبنات2244202تكريت الثائن

ي12442صالح الدين
6160تصويت عامثانوية المستنضية للبنات2244203تكريت الثائن

ي12442صالح الدين
1174تصويت عاممدرسة البارودي االبتدائية2244204تكريت الثائن

ي12442صالح الدين
ن2244250تكريت الثائن 4333تصويت خاصمدرسة البارودي االبتدائية للبنيير

ي12442صالح الدين
1373تصويت خاصمدرسة البارودي االبتدائية للبنات2244251تكريت الثائن

ي12442صالح الدين
ي2244252تكريت الثائن

4258تصويت خاصمدرسة عبدالجبار القاضن

ي12442صالح الدين
3283تصويت خاصمدرسة سمية االبتدائية2244253تكريت الثائن

ن2244401سامراء المركز12444صالح الدين ن باهلل االبتدائية للبنير 3180تصويت عاممدرسة المعيى

396تصويت عاممدرسة االسماء االبتدائية2244402سامراء المركز12444صالح الدين

5191تصويت عاممدرسة الجيل الثائر2244403سامراء المركز12444صالح الدين

6217تصويت عامثانوية سامراء الحجرية2244404سامراء المركز12444صالح الدين

مذي2244405سامراء المركز12444صالح الدين 5168تصويت عاممدرسة اليى

ن2244406سامراء المركز12444صالح الدين 3169تصويت عامثانوية عمر المختار للبنير

5175تصويت عاممدرسة عمر المختار االبتدائية2244407سامراء المركز12444صالح الدين
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3192تصويت عاممدرسة الرياض االبتدائية2244408سامراء المركز12444صالح الدين

4218تصويت خاصمتوسطة الزهرة للبنات2244450سامراء المركز12444صالح الدين

4218تصويت خاصمدرسة العفاف االبتدائية2244451سامراء المركز12444صالح الدين

668تصويت خاصمدرسة االنفال االبتدائية2244452سامراء المركز12444صالح الدين

مذي االبتدائية2244453سامراء المركز12444صالح الدين 6277تصويت خاصمدرسة اليى

3304تصويت عامثانوية دجلة2244501سامراء االطراف12445صالح الدين

5251تصويت عاممدرسة الجحافل2244502سامراء االطراف12445صالح الدين

ي دلف االبتدائية2244503سامراء االطراف12445صالح الدين 6241تصويت عاممدرسة ائر

3131تصويت عاممدرسة المستنض3344401سامراء المركز13444صالح الدين

ن3344402سامراء المركز13444صالح الدين 1168تصويت عاممدرسة المثبن للبنير

ن3344403سامراء المركز13444صالح الدين 2134تصويت عامثانوية الزبير بن العوام للبنير

ن3344404سامراء المركز13444صالح الدين 3143تصويت عاممدرسة جاسم الياسير

3149تصويت عامثانوية االسماء للبنات3344405سامراء المركز13444صالح الدين

3170تصويت عاممدرسة افاق االبتدائية3344406سامراء المركز13444صالح الدين

ن باهلل االبتدائية3344407سامراء المركز13444صالح الدين 3160تصويت عاممدرسة المستعير

1190تصويت عاممدرسة المعتمد عل هللا3344408سامراء المركز13444صالح الدين

1136تصويت عاممدرسة جده3344501سامراء االطراف13445صالح الدين

موك3344502سامراء االطراف13445صالح الدين 1194تصويت عاممدرسة الير

2270تصويت عاماالوىل/مدرسة تغلب3344503سامراء االطراف13445صالح الدين

5237تصويت عامثانوية المعتصم3344504سامراء االطراف13445صالح الدين

3223تصويت عاممدرسة الكريمية3344505سامراء االطراف13445صالح الدين

5237تصويت عامالثانية/مدرسة تغلب3344506سامراء االطراف13445صالح الدين

ي حنيفة4444501سامراء االطراف14445صالح الدين 350تصويت عاممدرسة ائر

ن4444502سامراء االطراف14445صالح الدين 5160تصويت عاممدرسة الياسمير

كة الحسناء4444503سامراء االطراف14445صالح الدين 3102تصويت عاممدرسة الير

154تصويت عاممدرسة المروج االبتدائية4444504سامراء االطراف14445صالح الدين

6168تصويت عاماالوىل/اعدادية صناعة سامراء4444505سامراء االطراف14445صالح الدين

3157تصويت عامالثانية/اعدادية صناعة سامراء4444506سامراء االطراف14445صالح الدين

5177تصويت عامثانوية عائشة للبنات144702طوز المركز21447صالح الدين

6226تصويت عاممدرسة الفراهيدي144704طوز المركز21447صالح الدين

ن144705طوز المركز21447صالح الدين 5230تصويت عاممدرسة االدريشي للبنير

5246تصويت عاممدرسة الشعلة االبتدائية144706طوز المركز21447صالح الدين
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3190تصويت عاممدرسة كرميان االبتدائية144707طوز المركز21447صالح الدين

5203تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية144708طوز المركز21447صالح الدين

ن144750طوز المركز21447صالح الدين 1281تصويت خاصثانوية ابن خلدون للبنيير

ب21448صالح الدين 3292تصويت عاممدرسة الحاتمية االبتدائية144801يير

ب21448صالح الدين 3167تصويت عاممدرسة الصباح االبتدائية144802يير

ب21448صالح الدين اء144803يير 6133تصويت عاممدرسة الخضن

ب21448صالح الدين 2116تصويت عاممدرسة بحر العرب144804يير

ب21448صالح الدين 2219تصويت عاممدرسة مواكب العطاء144805يير

ب21448صالح الدين 2177تصويت عاممدرسة البواسل144806يير

ب21448صالح الدين 5229تصويت عاممدرسة القدس144807يير

ب21448صالح الدين 2211تصويت عامثانوية الباهلي144810يير

ب21448صالح الدين ن144811يير 1191تصويت عاممدرسة العلياء االبتدائية للبنير

ب21448صالح الدين ن144850يير 289تصويت خاصمدرسة العلياء االبتدائية للبنير

ب21448صالح الدين اء144851يير 6305تصويت خاصثانوية الخضن

3197تصويت عامثانوية النور للبنات144901مركز بلد االول21449صالح الدين

3132تصويت عاممدرسة تل الزعيى االبتدائية144902مركز بلد االول21449صالح الدين

ن االبتدائية144903مركز بلد االول21449صالح الدين 2155تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

2201تصويت عاممدرسة السيد محمد االبتدائية144904مركز بلد االول21449صالح الدين

ن144905مركز بلد االول21449صالح الدين 3216تصويت عاممتوسطة بلد للبنير

3201تصويت عاممدرسة بلد االبتدائية للبنات144906مركز بلد االول21449صالح الدين

3182تصويت عاممدرسة االرساء االبتدائية144907مركز بلد االول21449صالح الدين

3245تصويت عاممدرسة االمام االبتدائية144909مركز بلد االول21449صالح الدين

ي144950مركز بلد االول21449صالح الدين
ن
3399تصويت خاصمتوسطة الرصاف

5156تصويت عاممدرسة االرادة145101الدجيل21451صالح الدين

وان145102الدجيل21451صالح الدين 3190تصويت عاممدرسة القير

5210تصويت عاممدرسة بالط الشهداء145103الدجيل21451صالح الدين

3174تصويت عاممدرسة هوازن145104الدجيل21451صالح الدين

3242تصويت عاممدرسة الحرية145105الدجيل21451صالح الدين

ن145107الدجيل21451صالح الدين 6200تصويت عاممدرسة الودود للبنير

4406تصويت خاصمدرسة الحريه145150الدجيل21451صالح الدين

5178تصويت عاممدرسة عروة بن الورد145302طوز االطراف21453صالح الدين

ن145303طوز االطراف21453صالح الدين ق للبنير 2218تصويت عاممدرسة المرس 
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3150تصويت عاممدرسة ابن اسحاق145304طوز االطراف21453صالح الدين

672تصويت عامثانوية المكارم145305طوز االطراف21453صالح الدين

3178تصويت عامثانوية الوثبة145306طوز االطراف21453صالح الدين

ن145307طوز االطراف21453صالح الدين 3277تصويت عاممدرسة الشفق االبتدائية للبنير

3215تصويت عاممدرسة الضلوعية145701مركز الضلوعية21457صالح الدين

3216تصويت عامثانوية الهجره145702مركز الضلوعية21457صالح الدين

ن145703مركز الضلوعية21457صالح الدين 2194تصويت عامثانوية الضلوعية للبنير

3260تصويت عاممدرسة سعد ابن عبادة145704مركز الضلوعية21457صالح الدين

ن145705مركز الضلوعية21457صالح الدين 5236تصويت عاممدرسة الخالصة االبتدائية للبنير

5289تصويت عاممدرسة القنيطرة145706مركز الضلوعية21457صالح الدين

3274تصويت عاممدرسة حوران145707مركز الضلوعية21457صالح الدين

ي21458صالح الدين
2187تصويت عاماعدادية بلد للبنات145802مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
2194تصويت عاممدرسةالشهيدعبدالرسول وهاب145803مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
ن145804مركز بلد الثائن 1163تصويت عاماعدادية بلد للبنير

ي21458صالح الدين
3188تصويت عاممدرسة غطفان االبتدائية145805مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
1237تصويت عاممدرسة الشعب االبتدائية145806مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
ن145807مركز بلد الثائن 2221تصويت عاممدرسة بلد االبتدائية للبنير

ي21458صالح الدين
2235تصويت عاممدرسة الزهور االبتدائية145808مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
ن145809مركز بلد الثائن 3175تصويت عاممتوسطة الرافعي للبنير

ي21458صالح الدين
1442تصويت عاممدرسة جرس حربة االبتدائية145810مركز بلد الثائن

ي21458صالح الدين
ن145850مركز بلد الثائن 1367تصويت خاصمتوسطة بغداد للبنير

3176تصويت عاممدرسة القادرية االبتدائية145901مركز بلد الثالث21459صالح الدين

3222تصويت عاممدرسة نور الهدى145902مركز بلد الثالث21459صالح الدين

ن145903مركز بلد الثالث21459صالح الدين 1193تصويت عاممدرسة معن بن زائدة االبتدائية للبنير

5238تصويت عاممدرسة التعاون البتدائية145904مركز بلد الثالث21459صالح الدين

1196تصويت عاممدرسة الجداول االبتدائية145905مركز بلد الثالث21459صالح الدين

3192تصويت عاممدرسة العمورية االبتدائية2244701طوز المركز22447صالح الدين

3201تصويت عاممدرسة ابن الهيثم2244702طوز المركز22447صالح الدين

3184تصويت عاممعهد المعلمات2244703طوز المركز22447صالح الدين

5172تصويت عامثانوية طوز للبنات2244704طوز المركز22447صالح الدين

3216تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية2244705طوز المركز22447صالح الدين

6274تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت2244706طوز المركز22447صالح الدين
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ن2244707طوز المركز22447صالح الدين 3173تصويت عاماعدادية طوز للبنير

2210تصويت عاممتوسطة الرشيد2244708طوز المركز22447صالح الدين

3342تصويت خاصمتوسطة الرشيد2244750طوز المركز22447صالح الدين

3193تصويت عاممدرسة الدجيل2245101الدجيل22451صالح الدين

3148تصويت عاممدرسة الشموس2245103الدجيل22451صالح الدين

3124تصويت عاممدرسة الحيدرية2245104الدجيل22451صالح الدين

اهة2245105الدجيل22451صالح الدين ن 6122تصويت عاممدرسة الين

6141تصويت عاممدرسة ثائر2245106الدجيل22451صالح الدين

5237تصويت عاممدرسة االستقالل2245107الدجيل22451صالح الدين

3202تصويت عاممدرسة الشهباء2245108الدجيل22451صالح الدين

1295تصويت عاممدرسة المستقبل2245109الدجيل22451صالح الدين

329تصويت عامثانوية الفاروق2245110الدجيل22451صالح الدين

3324تصويت عاممدرسة العدالة2245111الدجيل22451صالح الدين

ن2245113الدجيل22451صالح الدين 1470تصويت عاممدرسة الحسير

ي2245114الدجيل22451صالح الدين 1406تصويت عاممدرسة الشهائر

1337تصويت عاممدرسة بداح بن عاصم2245115الدجيل22451صالح الدين

3127تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية2245201الدور22452صالح الدين

ي االبتدائية2245202الدور22452صالح الدين
320تصويت عاممدرسة الوفاق الوطبن

3164تصويت عاممدرسة العيث االبتدائية2245203الدور22452صالح الدين

3150تصويت عاممدرسة الكرامة االبتائية2245204الدور22452صالح الدين

122تصويت عاممدرسة النسور االبتداية2245205الدور22452صالح الدين

2127تصويت عاممدرسة البادية االبتدائية2245206الدور22452صالح الدين

3210تصويت خاصمدرسة العيث االبتدائية2245250الدور22452صالح الدين

5343تصويت عامثانوية االسكندرونة2245301طوز االطراف22453صالح الدين

5281تصويت عاماعدادية صناعة امرىلي2245302طوز االطراف22453صالح الدين

5153تصويت عامثانوية دار العلوم2245303طوز االطراف22453صالح الدين

5202تصويت عاماعدادية الصمود2245304طوز االطراف22453صالح الدين

ن2245305طوز االطراف22453صالح الدين 1284تصويت عاممدرسة يور سعيد للبنير

3140تصويت عاممدرسة سيناء االبتدائية2245306طوز االطراف22453صالح الدين

1342تصويت عاممدرسة التقدم االبتدائية2245307طوز االطراف22453صالح الدين

2174تصويت خاصاعدادية آمرىلي الصناعية2245350طوز االطراف22453صالح الدين

3308تصويت عاممدرسة الكفاءة2245701مركز الضلوعية22457صالح الدين
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5309تصويت عاممدرسة النبأ العظيم االبتدائية2245702مركز الضلوعية22457صالح الدين

2266تصويت عامثانوية البخاري2245703مركز الضلوعية22457صالح الدين

ي2245704مركز الضلوعية22457صالح الدين 3305تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

ن2245705مركز الضلوعية22457صالح الدين 3301تصويت عامثانوية االمير

3348تصويت خاصمدرسة النبأ العظيم2245750مركز الضلوعية22457صالح الدين

1130تصويت عاممعهد اعداد المعلمات2245901مركز بلد الثالث22459صالح الدين

رت االبتدائية2245902مركز بلد الثالث22459صالح الدين ن 3171تصويت عاممدرسة بين

ن2245904مركز بلد الثالث22459صالح الدين 1106تصويت عاممتوسطة امير المؤمنير

3205تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية3344701طوز المركز23447صالح الدين

3188تصويت عاممتوسطة اليقظة3344702طوز المركز23447صالح الدين

ي3344703طوز المركز23447صالح الدين
5135تصويت عامثانوية ابو فراس الحمدائن

3117تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية3344704طوز المركز23447صالح الدين

3154تصويت عاماالوىل/ ثانوية عبدهللا ابن الزبير 3344705طوز المركز23447صالح الدين

ن3344706طوز المركز23447صالح الدين 6203تصويت عامثانوية المعرفة للبنير

3207تصويت عاممدرسة صدى العراق االبتدائية3344707طوز المركز23447صالح الدين

2137تصويت عاممتوسطة ابن سيناء3344708طوز المركز23447صالح الدين

4264تصويت خاصمدرسة صدى العراق االبتدائية3344750طوز المركز23447صالح الدين

ن144301العلم31443صالح الدين 3237تصويت عامثانوية العلم للبنير

3252تصويت عاممدرسة العلم االبتدائية144302العلم31443صالح الدين

3279تصويت عاممدرسة العائد االبتدائية144303العلم31443صالح الدين

3294تصويت عاممدرسة انطاكيا االبتدائية144304العلم31443صالح الدين

5318تصويت عاممدرسة الخرجة االبتدائية144305العلم31443صالح الدين

3331تصويت عاممتوسطة الخرجة144306العلم31443صالح الدين

ن144307العلم31443صالح الدين ي للبنير اث العرئر
3281تصويت عامثانوية اليى

ن144308العلم31443صالح الدين 6195تصويت عاممدرسة المهلهل االبتدائية للبنير

ن144309العلم31443صالح الدين ي للبنير 5256تصويت عاممدرسة الوطن العرئر

ن144310العلم31443صالح الدين 1332تصويت عاممدرسة العاىلي للبنير

397تصويت عاممدرسة االمة االبتدائية144311العلم31443صالح الدين

2145تصويت عاممدرسة الصمد االبتدائية144312العلم31443صالح الدين

1242تصويت عاممدرسة الفراجية االبتدائية144313العلم31443صالح الدين

3185تصويت عاممدرسة عطاء الباري االبتدائية144314العلم31443صالح الدين

4385تصويت خاصمدرسة الوفاق االبتدائية144350العلم31443صالح الدين
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ي31446صالح الدين ن144601مركز بيىحر ي للبنير 6174تصويت عامثانوية بيىحر

ي31446صالح الدين 2121تصويت عاماالوىل/ مدرسة سلم التغلبية 144602مركز بيىحر

ي31446صالح الدين ن 144603مركز بيىحر 1193تصويت عاماالوىل/مدرسة الرافعي للبنير

ي31446صالح الدين ن144604مركز بيىحر 5166تصويت عاممدرسة التضامن للبنير

ي31446صالح الدين 1253تصويت عاممدرسة الحمزة للبنات144605مركز بيىحر

ي31446صالح الدين ن144606مركز بيىحر حبيل للبنير 1288تصويت عاممدرسة رس 

ي31446صالح الدين 1267تصويت عاممدرسة عكاظ المختلطة144607مركز بيىحر

ي31446صالح الدين ن144608مركز بيىحر 1241تصويت عاممدرسة المنصور للبنير

ي31446صالح الدين ن 144609مركز بيىحر 3217تصويت عاماالوىل/مدرسة الصمود للبنير

ي31446صالح الدين 1228تصويت عاممدرسة الدار البيضاء144610مركز بيىحر

ي31446صالح الدين 5169تصويت عاممدرسة الجهاد المختلطة144611مركز بيىحر

ي31446صالح الدين ن 144612مركز بيىحر 2192تصويت عامالثانية/ مدرسة الرافعي للبنير

ي31446صالح الدين 3182تصويت عامالثانية/مدرسة سلمة التغلبية 144613مركز بيىحر

ي31446صالح الدين 3214تصويت عاممدرسة حمص االبتدائية144614مركز بيىحر

ي31446صالح الدين ن144650مركز بيىحر ي للبنير 5309تصويت خاصثانويه بيىحر

قاط االيمن31450صالح الدين 3182تصويت عاممدرسة االزدهار145001الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 3234تصويت عاممدرسة اليعربية المختلطة145002الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين قاط للبنات145003الرس  3164تصويت عامثانوية الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 1251تصويت عاممدرسة بعاجة االبتدائية145005الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 1301تصويت عاممدرسة أجميلة االبتدائية145006الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 6289تصويت عاممدرسة الخصم االبتدائية145007الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 3223تصويت عاممدرسة النعمان ابن المنذر االبتدائية145008الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 1132تصويت عاممدرسة المفاخر االبتدائية145009الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 6161تصويت عاممدرسة تلول الباج االبتدائية145010الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 6195تصويت عاممدرسة ابو اليقضان145011الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 6237تصويت عاممدرسة االندلس االبتدائية145012الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 3259تصويت عاممدرسة الخانوكة االبتدائية145013الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 1489تصويت عاممدرسة الطوى االبتدائية145014الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 1425تصويت عاممدرسة الجوادين االبتدائية145015الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 2360تصويت خاصمدرسة االزدهار االبتدائية145050الرس 

قاط االيمن31450صالح الدين 6251تصويت خاصمدرسة القعقاع االبتدائية145051الرس 

قاط االيرس31454صالح الدين 5216تصويت عاممدرسة عمان االبتدائية145401الرس 
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قاط االيرس31454صالح الدين 3252تصويت عاممدرسة الحدباء االبتدائية145402الرس 

قاط االيرس31454صالح الدين ن زالة االبتدائية145403الرس  3259تصويت عاممدرسة عير

قاط االيرس31454صالح الدين 6323تصويت عاممدرسة سنحاريب االبتدائية145404الرس 

قاط االيرس31454صالح الدين ن145405الرس  ين االبتدائية للبنير 3315تصويت عاممدرسة ابن سير

قاط االيرس31454صالح الدين 3257تصويت عاممدرسة المالحم االبتدائية145406الرس 

قاط االيرس31454صالح الدين 3285تصويت عاممدرسة التواضع االبتدائية145407الرس 

قاط االيرس31454صالح الدين 1326تصويت عاممدرسة السفينة االبتدائية145408الرس 

3160تصويت عاممدرسة الحضارة2244301العلم32443صالح الدين

3259تصويت عاممدرسة المقاصد2244302العلم32443صالح الدين

5243تصويت عاممدرسة عمر بن عبد العزيز2244303العلم32443صالح الدين

6193تصويت عاممدرسة النهروان2244305العلم32443صالح الدين

1254تصويت عاممدرسة السويس االبتدائية2244306العلم32443صالح الدين

2448تصويت عاممدرسة البوعجيل2244307العلم32443صالح الدين

ي32446صالح الدين 373تصويت عاماالوىل/مدرسة حي النفط 2244601مركز بيىحر

ي32446صالح الدين 3134تصويت عاماالوىل/ مدرسة السماحة المختلطة 2244602مركز بيىحر

ي32446صالح الدين 286تصويت عاماالوىل/ مدرسة الفضيلة للبنات 2244603مركز بيىحر

ي32446صالح الدين 583تصويت عاممدرسة سبأ2244604مركز بيىحر

ي32446صالح الدين ي2244605مركز بيىحر
3183تصويت عاممدرسة عبد الرحمن الغاففى

ي32446صالح الدين 6167تصويت عاممدرسة سبأ للبنات2244606مركز بيىحر

ي32446صالح الدين ن2244607مركز بيىحر 541تصويت عاممدرسة حي الكهرباءللبنير

ي32446صالح الدين 1138تصويت عامالثانية/مدرسة حي النفط 2244608مركز بيىحر

ي32446صالح الدين 387تصويت عامالثانية/مدرسة السماحة المختلطة 2244609مركز بيىحر

قاط االيمن32450صالح الدين ن2245002الرس  3252تصويت عامثانوية الواسطي للبنير

قاط االيمن32450صالح الدين 3230تصويت عامثانوية احمد ابن طفيل2245003الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين 6266تصويت عامثانوية طارق بن زياد2245004الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين 3193تصويت عاممدرسة سويدان االبتدائية2245005الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين 6215تصويت عاممدرسة ذي النورين2245006الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين 3260تصويت عاممدرسة ابن االرقم للبنات2245007الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين 3238تصويت عامثانوية غطفان2245008الرس 

قاط االيمن32450صالح الدين ي المختلطة2245009الرس 
ى
ف 1357تصويت عاممدرسة جرناف رس 

قاط االيرس32454صالح الدين 1219تصويت عامثانوية ابو بكر الصديق2245401الرس 

قاط االيرس32454صالح الدين 2229تصويت عاممدرسة المروءة االبتدائية2245402الرس 
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قاط االيرس32454صالح الدين 6224تصويت عاممدرسة الشموخ االبتدائية2245403الرس 

قاط االيرس32454صالح الدين 6269تصويت عاممدرسة البضة االبتدائية2245404الرس 

قاط االيرس32454صالح الدين 3270تصويت عاممدرسة الحارث االبتدائية2245405الرس 

قاط االيرس32454صالح الدين 2291تصويت عاممدرسة الذهب االبيض2245406الرس 

ي33446صالح الدين 3107تصويت عاممدرسة الفاروق للبنات3344601مركز بيىحر

ي33446صالح الدين ن3344602مركز بيىحر 676تصويت عاممدرسة الصينية للبنير

ي33446صالح الدين ن3344603مركز بيىحر ي للبنير 3119تصويت عاممدرسة الفارائر

ي33446صالح الدين 654تصويت عاممدرسة العظيم3344604مركز بيىحر

ي33446صالح الدين ي وقاص3344605مركز بيىحر 3115تصويت عامثانوية سعد بن ائر

ي33446صالح الدين ن3344606مركز بيىحر 6128تصويت عاممدرسة البتول للبنير

ي34446صالح الدين ي ذر الغفاري4444601مركز بيىحر 3334تصويت عاممدرسة ائر

ي34446صالح الدين 5309تصويت عاممدرسة السعادة للبنات4444602مركز بيىحر

ي34446صالح الدين 6324تصويت عاممدرسة الوركاء4444603مركز بيىحر

ي34446صالح الدين 3212تصويت عاممدرسة التقوى4444604مركز بيىحر

3108تصويت عاممدرسة بردى للبنات164101الكرار11641النج     ف

3112تصويت عاممتوسطة النجف للبنات164102الكرار11641النج     ف

3106تصويت عاممدرسة سكينة االبتدائية للبنات164103الكرار11641النج     ف

ن164104الكرار11641النج     ف 2130تصويت عاممدرسة مصعب بن عمير للبنير

ن164105الكرار11641النج     ف 2107تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية للبنير

6139تصويت عاماعدادية آمنة الصدر للبنات164106الكرار11641النج     ف

393تصويت عاممتوسطة السدير للتعليم االساىسي164201الجديدة11642النج     ف

ن164202الجديدة11642النج     ف 3114تصويت عاممدرسة الغفاري االبتدائية للبنير

ن164204الجديدة11642النج     ف 3107تصويت عاماعدادية النجف للبنير

3122تصويت عامابتدائية السدير للتعليم االساىسي164205الجديدة11642النج     ف

2132تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائية164206الجديدة11642النج     ف

ن164207الجديدة11642النج     ف 1143تصويت عاممتوسطة النجف للبنير

ن11643النج     ف 3144تصويت عاممتوسطة دمشق للتعليم االساىسي164301الحسير

ن11643النج     ف 3160تصويت عاممدرسة الفتح االبتدائية164302الحسير

ن11643النج     ف 2146تصويت عاممدرسة التيسير االبتدائية164303الحسير

ن11643النج     ف 1201تصويت عاممدرسة بلقيس للتعليم االساىسي164304الحسير

ن11643النج     ف 3180تصويت عاممدرسة الرباب االبتدائية164305الحسير

ن11643النج     ف 3122تصويت عاممدرسة الصفاء االبتدائية164306الحسير
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ن11643النج     ف 3136تصويت عاممدرسة مصطفن جواد االبتدائية164307الحسير

ن11643النج     ف 3163تصويت عاممدرسة السنابل االبتدائية للبنات164308الحسير

ن11643النج     ف 3149تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية164309الحسير

ن11643النج     ف ن164310الحسير 5153تصويت عاماعدادية الوحدة للبنير

ن11643النج     ف ى164311الحسير 5173تصويت عاممدرسة بدر الكير

ن11643النج     ف ن164312الحسير 1190تصويت عاماعدادية سدرة المنتىه للبنير

ن11643النج     ف 2107تصويت عاممدرسة الشيماء االبتدائية164313الحسير

ن11643النج     ف 2223تصويت عاممدرسة االبينات االبتدائية164314الحسير

ن11643النج     ف 3321تصويت خاصمدرسة خولة بنت االزور164350الحسير

ي طالب11644النج     ف 5164تصويت عاممدرسة خاتم االنبياء164402علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف ن164403علي بن ائر 5150تصويت عاماعدادية محمد باقر الصدر للبنير

ي طالب11644النج     ف 2116تصويت عاممدرسة جابر االنصاري164404علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف ى164407علي بن ائر 3165تصويت عاممدرسة البيعة الكير

ي طالب11644النج     ف ن164408علي بن ائر 3165تصويت عاممدرسة عبد المطلب االبتدائية للبنير

ي طالب11644النج     ف 2134تصويت عام(عج)مدرسة االمام المنتظر164409علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف 1194تصويت عاممدرسة الحر الرياحي االبتدائية164410علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف ي هاشم164411علي بن ائر
6156تصويت عاممدرسة قمر ببن

ي طالب11644النج     ف 5179تصويت عاممدرسة ناشئة الليل164412علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف 3159تصويت عامثانوية ضيوف الرحمن للبنات164413علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف ن164414علي بن ائر ي للبنير 5174تصويت عاممتوسطة الخليج العرئر

ي طالب11644النج     ف 3215تصويت عاممدرسة انوار الصحراء االبتدائية164415علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف 1315تصويت خاصثانوية ضيوف الرحمن للبنات164450علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف 2439تصويت خاص(عج)مدرسة االمام المنتظر164451علي بن ائر

ي طالب11644النج     ف نمدرسة الصفوة االبتدائية164480علي بن ائر 1132تصويت نازحير

6168تصويت عاممدرسة صدر العراق164503الوفاء11645النج     ف

6162تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية للبنات164504الوفاء11645النج     ف

5148تصويت عاممدرسة ام قض االبتدائية للبنات164505الوفاء11645النج     ف

ن164506الوفاء11645النج     ف 3151تصويت عاممدرسة الحق المبير

3156تصويت عامثانوية االصيل للبنات164507الوفاء11645النج     ف

3149تصويت عامثانوية نازك المالئكة للبنات164508الوفاء11645النج     ف

ن164510الوفاء11645النج     ف 5167تصويت عاممدرسة حيفا االبتدائية للبنير

3138تصويت عاممتوسطة الفاو للبنات164511الوفاء11645النج     ف
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ن164512الوفاء11645النج     ف 5158تصويت عاممدرسة الشعب االبتدائية للبنير

ن164513الوفاء11645النج     ف 5146تصويت عاممدرسة الرحمة االبتدائية للبنير

ى للبنات164514الوفاء11645النج     ف 1183تصويت عاماعدادية زينب الكير

ن164701الحسن11647النج     ف 3156تصويت عاممدرسة االمير للبنير

2155تصويت عاماعدادية الكوثر الصناعية164702الحسن11647النج     ف

3167تصويت عاممدرسة التهذيب االبتدائية164703الحسن11647النج     ف

3139تصويت عاممدرسة دجلة للبنات164704الحسن11647النج     ف

ن164705الحسن11647النج     ف 5169تصويت عاممتوسطة النهروان للبنير

2141تصويت عاممدرسة الوطن للبنات164706الحسن11647النج     ف

5162تصويت عاممتوسطة االمل للبنات164707الحسن11647النج     ف

3163تصويت عاممدرسة مالك االشيى االبتدائية164708الحسن11647النج     ف

398تصويت عاممدرسة الزينبية للبنات164709الحسن11647النج     ف

2135تصويت عاممدرسة العفة للبنات164710الحسن11647النج     ف

1310تصويت خاصاعدادية الكوثر الصناعية164750الحسن11647النج     ف

ن164801الجمهورية11648النج     ف 3148تصويت عاممدرسة الصادق االبتدائية للبنير

ن164802الجمهورية11648النج     ف 3130تصويت عاممتوسطة الجمهورية للبنير

3156تصويت عاممدرسة اصحاب الكساء االبتدائية164803الجمهورية11648النج     ف

3131تصويت عاماعدادية اليقضة للبنات164804الجمهورية11648النج     ف

3132تصويت عاممدرسة الفرقان االبتدائية164805الجمهورية11648النج     ف

3141تصويت عاممدرسة النهضة االبتدائية164806الجمهورية11648النج     ف

3113تصويت عاممدرسة االبداع االبتدائية للبنات164808الجمهورية11648النج     ف

ي االبتدائية164809الجمهورية11648النج     ف اث العرئر
3129تصويت عاممدرسة اليى

ن164850الجمهورية11648النج     ف 1367تصويت خاصمتوسطة الجمهورية للبنير

ن164901المثبن11649النج     ف 3143تصويت عاماعدادية الغري المهنية للبنير

3169تصويت عاماعدادية االمير للبنات164902المثبن11649النج     ف

2160تصويت عاممدرسة الفضيلة االبتدائية164903المثبن11649النج     ف

3185تصويت عاممدرسة االنصاف االبتدائية للبنات164904المثبن11649النج     ف

ن164905المثبن11649النج     ف 2147تصويت عاماعدادية المفيد للبنير

3166تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية164906المثبن11649النج     ف

ن164907المثبن11649النج     ف 3185تصويت عاممتوسطة بغداد للبنير

ن164909المثبن11649النج     ف 3162تصويت عاممدرسة دعبل الخزاعي االبتدائية للبنير

ن164911المثبن11649النج     ف 3151تصويت عاماعدادية الكندي للبنير
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1149تصويت عاممدرسة المقاصد للبنات164912المثبن11649النج     ف

5114تصويت عاممدرسة بغداد االبتدائية للتعليم164913المثبن11649النج     ف

ن164950المثبن11649النج     ف 1329تصويت خاصاعدادية المفيد للبنير

نمدرسة الفراقد االبتدائية164980المثبن11649النج     ف 195تصويت نازحير

ن12643النج     ف ن2264302الحسير 2168تصويت عامثانوية رمضان للبنير

ن12643النج     ف ن 2264303الحسير 3169تصويت عام1 /(ع)ثانوية االمام الحسير

ن12643النج     ف ن2264304الحسير 2201تصويت عاممعهد المعلمير

ن12643النج     ف ن 2264305الحسير 2163تصويت عام2 /(ع)ثانوية االمام الحسير

ن12643النج     ف ن2264306الحسير ي طالب االبتدائية للبنير 1258تصويت عاممدرسة ائر

ن12643النج     ف 3283تصويت عامثانوية الشاط  للبنات2264307الحسير

ن12643النج     ف 3357تصويت خاصمدرسة علي االكير االبتدائية2264350الحسير

ن12643النج     ف ن االيتدائية2264351الحسير 3345تصويت خاصمدرسة البلد االمير

ي طالب12644النج     ف 3165تصويت عام كانون االبتدائية6مدرسة 2264401علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف ن2264402علي بن ائر 6176تصويت عامثانوية الكرار للبنير

ي طالب12644النج     ف 6156تصويت عام1/مدرسة العراق الحر االبتدائية 2264403علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف 5167تصويت عاممدرسة ذات السالسل االبتدائية2264404علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف اق االبتدائية2264405علي بن ائر 5180تصويت عاممدرسة الير

ي طالب12644النج     ف 3166تصويت عاممدرسة اسماء بنت عميس2264407علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف 3177تصويت عاممدرسة القائم االبتدائية2264408علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف 3148تصويت عاممدرسة حبيب بن مظاهر االبتدائية2264411علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف 5150تصويت عام2/مدرسة العراق الحر االبتدائية 2264412علي بن ائر

ي طالب12644النج     ف ي االهلية2264413علي بن ائر 3301تصويت عاممدرسة المتنبر

ي طالب12644النج     ف 1324تصويت خاصمدرسة المرسالت االبتدائية2264450علي بن ائر

ن للبنات2264501الوفاء12645النج     ف 3170تصويت عاممدرسة نور الحسير

3150تصويت عاممدرسة الرفاه االبتدائية2264502الوفاء12645النج     ف

6187تصويت عاممدرسة الصحف االوىل2264503الوفاء12645النج     ف

5134تصويت عاممدرسة مهدي الحكيم االبتدائية2264504الوفاء12645النج     ف

3140تصويت عامثانوية االيمان للبنات2264505الوفاء12645النج     ف

12111تصويت عام2/مدرسة الرفاه االبتدائية2264506الوفاء12645النج     ف

5146تصويت عاممتوسطة العفاف للبنات2264507الوفاء12645النج     ف

3171تصويت عاممدرسة التضحية للبنات2264508الوفاء12645النج     ف

1191تصويت عام1/مدرسة بالل بن رباح 2264509الوفاء12645النج     ف
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5165تصويت عام2/مدرسة بالل بن رباح 2264510الوفاء12645النج     ف

ن2264511الوفاء12645النج     ف 1191تصويت عاممدرسة القاسم االبتدائية للبنير

2197تصويت عام(ع)مدرسة االمام الرضا 2264512الوفاء12645النج     ف

3211تصويت عاممتوسطة الحامدات للبنات2264513الوفاء12645النج     ف

1172تصويت عاممتوسطة الهادي للتعليم االساىسي2264901المثبن12649النج     ف

ي طالب2264902المثبن12649النج     ف 1142تصويت عاممدرسة جعفر بن ائر

2167تصويت عاممدرسة سعيد بن جبير2264903المثبن12649النج     ف

1145تصويت عاممدرسة الهادي االبتدائية2264904المثبن12649النج     ف

3157تصويت عاممدرسة رقية للبنات2264905المثبن12649النج     ف

ن2264906المثبن12649النج     ف 6151تصويت عامثانوية البسملة للبنير

3145تصويت عاماعدادية الغري المهنية للبنات2264907المثبن12649النج     ف

ن2264908المثبن12649النج     ف ي للبنير
يف الرضن 2171تصويت عاممدرسة الرس 

3141تصويت عاممدرسة الرسالة االبتدائية للبنات2264909المثبن12649النج     ف

ن2264910المثبن12649النج     ف ي ذر االبتدائية للبنير 2143تصويت عاممدرسة ائر

3147تصويت عاممتوسطة اوراس للبنات2264911المثبن12649النج     ف

1192تصويت عاممدرسة المهاجرين2264912المثبن12649النج     ف

3162تصويت عاماعدادية الساجدات2264913المثبن12649النج     ف

3322تصويت خاصمدرسة سعيد بن جبير2264950المثبن12649النج     ف

2139تصويت عاماعدادية االبتهال للبنات3364501الوفاء13645النج     ف

2148تصويت عام1/متوسطة الثناء للبنات 3364502الوفاء13645النج     ف

ي بكر3364503الوفاء13645النج     ف 6162تصويت عاممدرسة محمد بن ائر

ن3364504الوفاء13645النج     ف 1131تصويت عاممدرسة السهل االخضن االبتدائية للبنير

ن3364505الوفاء13645النج     ف 1158تصويت عاممدرسة المسعودي االبتدائية للبنير

3134تصويت عاماعدادية الفرزدق للبنات3364506الوفاء13645النج     ف

1134تصويت عاممدرسة نسيبة االنصارية للبنات3364507الوفاء13645النج     ف

3131تصويت عام1/ ثانوية مهد الحضارات 3364508الوفاء13645النج     ف

1169تصويت عاممدرسة الحمزة بن عبدالمطلب3364509الوفاء13645النج     ف

ن3364510الوفاء13645النج     ف  للبنير
1148تصويت عاممتوسطة هل ائى

14154تصويت عام3/ ثانوية مهد الحضارات 3364511الوفاء13645النج     ف

3146تصويت عاممدرسة الذكوات االبتدائية للبنات3364513الوفاء13645النج     ف

1206تصويت عاممدرسة االعتماد االبتدائية للبنات3364514الوفاء13645النج     ف

1261تصويت عاممدرسة الموىل المقدس3364515الوفاء13645النج     ف
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3176تصويت عاممدرسة الذاريات االبتدائية3364516الوفاء13645النج     ف

1134تصويت عام2/متوسطة الثناء للبنات 3364517الوفاء13645النج     ف

2137تصويت عام2/ ثانوية مهد الحضارات 3364518الوفاء13645النج     ف

ن3364519الوفاء13645النج     ف 1182تصويت عاممتوسطة شاكر اليارسي للبنير

ن3364520الوفاء13645النج     ف 1200تصويت عاممدرسة الموصل الحرة االبتدائية للبنير

1352تصويت خاصثانوية دكتور مهدي المخزومي3364550الوفاء13645النج     ف

3207تصويت عامثانوية الفاطمية للبنات164601الحيدرية21646النج     ف

6235تصويت عاممدرسة النجوم164602الحيدرية21646النج     ف

2265تصويت عاممدرسة المعاىلي164604الحيدرية21646النج     ف

3264تصويت عاممدرسة االنوار164605الحيدرية21646النج     ف

3223تصويت عاممدرسة غرناطة164606الحيدرية21646النج     ف

ن164607الحيدرية21646النج     ف 5251تصويت عاممدرسة الكاظمي للبنير

6190تصويت عاممدرسة مريم العذراء االبتدائية للبنات164608الحيدرية21646النج     ف

162تصويت عاممدرسة الشبكة164609الحيدرية21646النج     ف

1301تصويت عاممدرسة االصمعي االبتدائية المختلطة164610الحيدرية21646النج     ف

3296تصويت عاممدرسة الفجر الجديد164611الحيدرية21646النج     ف

ي164612الحيدرية21646النج     ف
ي الخوئ 

1252تصويت عاممدرسة محمد تفى

1143تصويت خاصمدرسة الشبكة164650الحيدرية21646النج     ف

279تصويت خاصثانوية الزهاوي164651الحيدرية21646النج     ف

نمدرسة كرماء العرب االبتدائية164680الحيدرية21646النج     ف 268تصويت نازحير

3118تصويت عاممدرسة ابن حيان165202مسلم بن عقيل21652النج     ف

3101تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية165207مسلم بن عقيل21652النج     ف

ن165211مسلم بن عقيل21652النج     ف 5165تصويت عاممدرسة المختارية للبنير

ن165213مسلم بن عقيل21652النج     ف 3107تصويت عاممتوسطة ارض طوس للبنير

3149تصويت عاممدرسة الصحابة االبتدائية165214مسلم بن عقيل21652النج     ف

243تصويت عاممتوسطة الشهيد عبدالمنعم الفارس165215مسلم بن عقيل21652النج     ف

228تصويت عاممتوسطة الشهيد عبدالمنعم الفارس165216مسلم بن عقيل21652النج     ف

234تصويت عاماعددية الفرات165217مسلم بن عقيل21652النج     ف

231تصويت عاممتوسطة الشهيد عبدالمنعم الفارس165218مسلم بن عقيل21652النج     ف

331تصويت عاماعددية الفرات165219مسلم بن عقيل21652النج     ف

322تصويت عاممتوسطة الشهيد عبدالمنعم الفارس165220مسلم بن عقيل21652النج     ف

129تصويت عاممتوسطة الشهيد عبدالمنعم الفارس165221مسلم بن عقيل21652النج     ف
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223تصويت عاماعددية الفرات165222مسلم بن عقيل21652النج     ف

3100تصويت عاممدرسة الفاطمية165223مسلم بن عقيل21652النج     ف

2134تصويت عاممتوسطة الزهور165224مسلم بن عقيل21652النج     ف

3122تصويت عاممتوسطة الفضائل165225مسلم بن عقيل21652النج     ف

6166تصويت عاممتوسطة حلب165301عمار بن يارس21653النج     ف

2174تصويت عاممدرسة البويب165302عمار بن يارس21653النج     ف

3161تصويت عامثانوية شط العرب للبنات165303عمار بن يارس21653النج     ف

ن165304عمار بن يارس21653النج     ف 5187تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

3150تصويت عاممدرسة مسلم بن عقيل االبتدائية165305عمار بن يارس21653النج     ف

5180تصويت عاممتوسطة االمام زين العابدين165307عمار بن يارس21653النج     ف

3163تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية165308عمار بن يارس21653النج     ف

3147تصويت عاممدرسة ال البيت االبتدائية165309عمار بن يارس21653النج     ف

3174تصويت عاماعدادية الكوفة للبنات165310عمار بن يارس21653النج     ف

5135تصويت عاممدرسة السهيلية االبتدائية165311عمار بن يارس21653النج     ف

3363تصويت خاصمدرسة موىس بن جعفر االبتدائيه165350عمار بن يارس21653النج     ف

ي165401العباسية21654النج     ف 5184تصويت عاممدرسة الفارائر

6212تصويت عاممدرسة االندلس165402العباسية21654النج     ف

1219تصويت عاممدرسة الجوادين165403العباسية21654النج     ف

6230تصويت عاممتوسطة قرطاجة165404العباسية21654النج     ف

3188تصويت عامثانوية الشهيد غانم المحنة165405العباسية21654النج     ف

5168تصويت عامثانوية زيد بن علي165406العباسية21654النج     ف

ن 165407العباسية21654النج     ف 2209تصويت عام(ع)مدرسة امير المؤمنير

5173تصويت عاممتوسطة العباسية165408العباسية21654النج     ف

2224تصويت عاممتوسطة الفراهيدي165409العباسية21654النج     ف

3225تصويت عاممدرسة اسوان االبتدائية165410العباسية21654النج     ف

3198تصويت عاممدرسة النيل165411العباسية21654النج     ف

ن165412العباسية21654النج     ف 5223تصويت عاممدرسة الرائد االبتدائية للبنير

3218تصويت عاممدرسة االيثار االبتدائية165413العباسية21654النج     ف

ي االبتدائية165414العباسية21654النج     ف
ن
1187تصويت عاممدرسة الرصاف

3313تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية165415العباسية21654النج     ف

1223تصويت عاممدرسة الخلود االبتدائية165416العباسية21654النج     ف

1223تصويت عاممدرسة المعري االبتدائية165417العباسية21654النج     ف
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1274تصويت عاممدرسة الحياة االبتدائية165418العباسية21654النج     ف

1263تصويت عاممدرسة االدريشي االبتدائية165419العباسية21654النج     ف

ي االبتدائية165420العباسية21654النج     ف 1252تصويت عاممدرسة البحيى

ي االبتدائية165421العباسية21654النج     ف 1230تصويت عاممدرسة المقاتل العرئر

ن21655النج     ف 3234تصويت عامثانوية السالم165501علي بن الحسير

ن21655النج     ف 2219تصويت عاممدرسة االصالح165502علي بن الحسير

ن21655النج     ف ي165503علي بن الحسير
3163تصويت عاممدرسة الغاففى

ن21655النج     ف ن165504علي بن الحسير ن للبنير 5218تصويت عاممتوسطة االمنير

ن21655النج     ف 2231تصويت عاممدرسة الغزاىلي165505علي بن الحسير

ن21655النج     ف 3232تصويت عاممدرسة قرطبة165506علي بن الحسير

ن21655النج     ف 5219تصويت عامثانوية الرملة165507علي بن الحسير

ن21655النج     ف 1236تصويت عاممدرسة الجماهير االبتدائية المختلطة165508علي بن الحسير

ن21655النج     ف 1252تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية165509علي بن الحسير

ن21655النج     ف 1438تصويت عاممدرسة الشعلة االبتدائية165510علي بن الحسير

يف166012الجمعيات التعاونية21660النج     ف 3219تصويت عاممدرسة االزهر الرس 

399تصويت عاممدرسة المثبن االبتدائية166013الجمعيات التعاونية21660النج     ف

1247تصويت عاممدرسة الكميت االبتدائية166014الجمعيات التعاونية21660النج     ف

1205تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية166015الجمعيات التعاونية21660النج     ف

ي االبتدائية166016الجمعيات التعاونية21660النج     ف 1279تصويت عاممدرسة المتنبر

2190تصويت عاممدرسة النبا العظيم166017الجمعيات التعاونية21660النج     ف

3188تصويت عاممدرسة سيناء االبتدائية166018الجمعيات التعاونية21660النج     ف

ي166019الجمعيات التعاونية21660النج     ف 5194تصويت عامثانوية حمورائر

3350تصويت خاصمدرسة عمار بن يارس االبتدائية166050الجمعيات التعاونية21660النج     ف

3176تصويت عاممدرسة مكة المكرمة2265201مسلم بن عقيل22652النج     ف

6157تصويت عاممدرسة الفواطم للبنات2265202مسلم بن عقيل22652النج     ف

2129تصويت عاماعدادية الشهيد عباس كاظم مراد2265203مسلم بن عقيل22652النج     ف

3177تصويت عاممدرسة الفرقدين االبتدائية2265204مسلم بن عقيل22652النج     ف

ي2265206مسلم بن عقيل22652النج     ف  الجنائر
2146تصويت عاممتوسطة الشهيد مضن

1188تصويت عاممدرسة الذكر الحكيم االبتدائية2265210مسلم بن عقيل22652النج     ف

ن2265301عمار بن يارس 22653النج     ف 1173تصويت عاممدرسة ميسان االبتدائية للبنير

16159تصويت عام2/مدرسة االخالص2265302عمار بن يارس 22653النج     ف

3203تصويت عام1/ ثانوية ميسان 2265304عمار بن يارس 22653النج     ف
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2182تصويت عاماعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات2265305عمار بن يارس 22653النج     ف

2176تصويت عاممدرسة البيت العتيق2265306عمار بن يارس 22653النج     ف

1147تصويت عاممدرسة االخالص2265307عمار بن يارس 22653النج     ف

ي االبتدائية2265308عمار بن يارس 22653النج     ف
3163تصويت عاممدرسة الشهيد شاكر الكفائ 

3209تصويت عاممدرسة النعيم االبتدائية2265309عمار بن يارس 22653النج     ف

3265تصويت عاممدرسة خديجة2265310عمار بن يارس 22653النج     ف

1184تصويت عاممدرسة الضفاف2265311عمار بن يارس 22653النج     ف

2138تصويت عام2/ ثانوية ميسان 2265312عمار بن يارس 22653النج     ف

ن3365309عمار بن يارس23653النج     ف 1162تصويت عاممدرسة الشهيد فالح بالل للبنير

ي3365310عمار بن يارس23653النج     ف 1140تصويت عاممتوسطة المتنبر

3125تصويت عاممدرسة سيد البلغاء االبتدائية3365311عمار بن يارس23653النج     ف

ن3365312عمار بن يارس23653النج     ف 5140تصويت عاماعدادية الكوفة للبنير

3168تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائية3365313عمار بن يارس23653النج     ف

ن 3365314عمار بن يارس23653النج     ف 2152تصويت عام1مدرسة العقيلية للبنير

ن 3365315عمار بن يارس23653النج     ف 3135تصويت عام2مدرسة العقيلية للبنير

3142تصويت عاممدرسة الحكمة للبنات3365316عمار بن يارس23653النج     ف

3131تصويت عاممدرسة السويس للبنات3365317عمار بن يارس23653النج     ف

ي بن عروة االبتدائية3365318عمار بن يارس23653النج     ف
1128تصويت عاممدرسة هائن

2218تصويت عاممدرسة االهرام االبتدائية3365319عمار بن يارس23653النج     ف

3158تصويت عاممدرسة االزدهار االبتدائية3365320عمار بن يارس23653النج     ف

3138تصويت عاممدرسة الطائف االبتدائية165001االنصار31650النج     ف

3142تصويت عاممدرسة النور االبتدائية للبنات165002االنصار31650النج     ف

ن165003االنصار31650النج     ف 3168تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية للبنير

ن165004االنصار31650النج     ف 3145تصويت عاممدرسة االقدام االبتدائية للبنير

3106تصويت عاماعدادية الجزائر للبنات165005االنصار31650النج     ف

2124تصويت عاممدرسة االنصار االبتدائية165006االنصار31650النج     ف

ين31651النج     ف 3138تصويت عاماعدادية الكرامة النموذجية للبنات165101ثورة العرس 

ين31651النج     ف 3187تصويت عاممدرسة البطولة االبتدائية165102ثورة العرس 

ين31651النج     ف 6162تصويت عاممتوسطة عكاظ165103ثورة العرس 

ين31651النج     ف ن165104ثورة العرس  6148تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية للبنير

ين31651النج     ف 3190تصويت عاممدرسة التسامح االبتدائية المختلطة165105ثورة العرس 

ين31651النج     ف 2145تصويت عاممدرسة الجوالن االبتدائية165106ثورة العرس 
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ين31651النج     ف 6197تصويت عاممدرسة المعراج االبتدائية165107ثورة العرس 

ين31651النج     ف 5167تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية165108ثورة العرس 

ين31651النج     ف 1234تصويت عاممدرسة الرضوية االبتدائية165110ثورة العرس 

ين31651النج     ف 1140تصويت عاممدرسة شمس الشموس المختلطة165111ثورة العرس 

ين31651النج     ف 3231تصويت عاممدرسة اوتاد االرض االبتدائية165112ثورة العرس 

ين31651النج     ف ي االبتدائية165113ثورة العرس   الكالئر
1225تصويت عاممدرسة مثبن

3123تصويت عاممتوسطة القدس165601المناذرة31656النج     ف

3132تصويت عاممدرسة المناذرة165602المناذرة31656النج     ف

3169تصويت عاممدرسة الضياء165603المناذرة31656النج     ف

3112تصويت عاممدرسة الهدى165604المناذرة31656النج     ف

3151تصويت عامثانوية صنعاء للبنات165605المناذرة31656النج     ف

3143تصويت عاممدرسة ابطال الجوالن165606المناذرة31656النج     ف

ي165607المناذرة31656النج     ف ق العرئر
6212تصويت عاممدرسة المرس 

5173تصويت عاممدرسة السعادة االبتدائية165608المناذرة31656النج     ف

2167تصويت عاممدرسة ابن زيدون االبتدائية165609المناذرة31656النج     ف

3180تصويت عامثانوية احمد الوائلي165610المناذرة31656النج     ف

3133تصويت عاممدرسة رفح االبتدائية165611المناذرة31656النج     ف

1137تصويت عاممدرسة النهوض االبتدائية165612المناذرة31656النج     ف

ي االبتدائية165613المناذرة31656النج     ف 3195تصويت عاممدرسة المغرب العرئر

1270تصويت عاممدرسة التسبيح االبتدائية165614المناذرة31656النج     ف

1357تصويت خاصمتوسطة القدس165650المناذرة31656النج     ف

ة31657النج     ف 1169تصويت عاممدرسة وادي العقيق165701الحير

ة31657النج     ف 1226تصويت عاممتوسطة الفرسان165702الحير

ة31657النج     ف 3242تصويت عاممدرسة الهناء165703الحير

ة31657النج     ف 2211تصويت عاممدرسة جزيرة العرب165704الحير

ة31657النج     ف 3213تصويت عاممدرسة السلوك القويم165705الحير

ة31657النج     ف ن165706الحير ة االبتدائية للبنير 3182تصويت عاممدرسة الحير

ة31657النج     ف 2181تصويت عاممتوسطة واسط للبنات165707الحير

ة31657النج     ف 2124تصويت عاممدرسة الشمائل االبتدائية165708الحير

ة31657النج     ف 2205تصويت عاممدرسة الجواهري االبتدائية165709الحير

ة31657النج     ف ن165710الحير 1245تصويت عاممدرسة الخورنق االبتدائية للبنير

ة31657النج     ف ة للبنات165711الحير 3134تصويت عاممتوسطة الحير
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ة31657النج     ف 3188تصويت عاممدرسة تونس االبتدائية165712الحير

ة31657النج     ف 1225تصويت عاممدرسة احمد الوائلي165713الحير

ة31657النج     ف 1243تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية165714الحير

ة31657النج     ف 1411تصويت عاممدرسة العطاء االبتدائية165715الحير

ن165801المشخاب31658النج     ف 5223تصويت عاممدرسة العزة االبتدائية للبنير

ن165802المشخاب31658النج     ف 3230تصويت عاممدرسة سامراء االبتدائية للبنير

6225تصويت عاممدرسة حليمة السعدية165803المشخاب31658النج     ف

3207تصويت عاممدرسة النجاح االبتدائية المختلطة165804المشخاب31658النج     ف

3131تصويت عاممدرسة الحديبية االبتدائية المختلطة165805المشخاب31658النج     ف

3161تصويت عاممدرسة النبوغ االبتدائية165806المشخاب31658النج     ف

ن (ع)متوسطة االمام جعفر الصادق165807المشخاب31658النج     ف 3180تصويت عامللبنير

ي االبتدائية المختلطة165808المشخاب31658النج     ف
1200تصويت عامالتاحن

ن للبنات165809المشخاب31658النج     ف 3168تصويت عاماعدادية عبدهللا بن الحسير

6204تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام الجواد165810المشخاب31658النج     ف

1196تصويت عاممدرسة الخمائل االبتدائية المختلطة165811المشخاب31658النج     ف

5192تصويت عاممتوسطة الزمردة للبنات165812المشخاب31658النج     ف

ي تمام االبتدائية165813المشخاب31658النج     ف 1203تصويت عاممدرسة ائر

ن31659النج     ف 1146تصويت عاممدرسة الدار البيضاء االبتدائية165902السبطير

ن31659النج     ف 1155تصويت عاممدرسة غزة االبتدائية165903السبطير

ن31659النج     ف ن االبتدائية165904السبطير 2189تصويت عاممدرسة حطير

ن31659النج     ف 2217تصويت عاممدرسة العامل االبتدائية165905السبطير

ن31659النج     ف 1207تصويت عاممدرسة العريش االبتدائية165906السبطير

ن31659النج     ف 2261تصويت عاممدرسة البالغة االبتدائية165907السبطير

ن31659النج     ف ي طالب165908السبطير 1239تصويت عاممتوسطة عقيل بن ائر

ن31659النج     ف ن165909السبطير 3189تصويت عاممدرسة الثوار االبتدائية للبنير

ن31659النج     ف 5181تصويت عاممدرسة العودة االبتدائية165910السبطير

ن31659النج     ف ن165911السبطير ي للبنير 2214تصويت عاممتوسطة السيد الحمير

ن31659النج     ف 1350تصويت عاممدرسة العزيمة االبتدائية165912السبطير

ن2265001االنصار32650النج     ف ي للبنير 3168تصويت عاممتوسطة الفارس العرئر

5160تصويت عاممدرسة الغري االبتدائية2265002االنصار32650النج     ف

3137تصويت عاممدرسة الوثبة االبتدائية2265004االنصار32650النج     ف

ن2265005االنصار32650النج     ف 3124تصويت عاممتوسطة االحرار للبنير

Page 214 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

ن2265006االنصار32650النج     ف 3115تصويت عاماعدادية علي الوردي للبنير

ن2265007االنصار32650النج     ف 3194تصويت عاممدرسة عدنان زوين االبتدائية للبنير

1339تصويت خاصمدرسة سيد الكائنات االبتدائية2265050االنصار32650النج     ف

5199تصويت عاممدرسة العدنانية االبتدائية المختلطة2265801المشخاب32658النج     ف

ي فراس االبتدائية2265802المشخاب32658النج     ف 3109تصويت عاممدرسة ائر

ين االبتدائية2265803المشخاب32658النج     ف 3205تصويت عاممدرسة ثورة العرس 

1234تصويت عاممدرسة اشور االبتدائية المختلطة2265804المشخاب32658النج     ف

3222تصويت عاممدرسة النارصة االبتدائية2265805المشخاب32658النج     ف

3230تصويت عاممدرسة المدينة المنورة االبتدائية2265806المشخاب32658النج     ف

1187تصويت عاممدرسة الذهب االبتدائية2265807المشخاب32658النج     ف

ن2265850المشخاب32658النج     ف موك االبتدائية للبنير 2220تصويت خاصمدرسة الير

ن 11741القادس ي ة 5158تصويت عاممدرسة رقية االبتدائية174101(ع)الحسير

ن 11741القادس ي ة ن174102(ع)الحسير 3129تصويت عاممدرسة الجمهورية االبتدائية للبنير

ن 11741القادس ي ة 3150تصويت عامثانوية الرباب للبنات174103(ع)الحسير

ن 11741القادس ي ة ن174104(ع)الحسير 6153تصويت عامثانوية الديوانية للبنير

ن 11741القادس ي ة 6155تصويت عاممدرسة شهيد المحراب174105(ع)الحسير

ن 11741القادس ي ة 2152تصويت عاممدرسة بطلة كربالء االبتدائية174106(ع)الحسير

ن 11741القادس ي ة ن174107(ع)الحسير 3174تصويت عاممتوسطة الرحمن للبنير

ن 11741القادس ي ة 3238تصويت عاممدرسة العبير االبتدائية174108(ع)الحسير

ن 11741القادس ي ة 3343تصويت خاصمدرسة العبير االبتدائية174150(ع)الحسير

3114تصويت عاممدرسة الخنساء االبتدائية للبنات174201الديوانيه11742القادس ي ة

ي القادسية174202الديوانيه11742القادس ي ة
ن
بوي ف اف اليى 2103تصويت عاممديرية االرس 

2165تصويت عاممدرسة المناهل االبتدائية174203الديوانيه11742القادس ي ة

2117تصويت عاممدرسة الفرات االبتدائية174204الديوانيه11742القادس ي ة

3125تصويت عاممتوسطة القدس للبنات174205الديوانيه11742القادس ي ة

3153تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائية للبنات174206الديوانيه11742القادس ي ة

3102تصويت عاماالعدادية المركزية174207الديوانيه11742القادس ي ة

ن174208الديوانيه11742القادس ي ة 2133تصويت عاماعدادية امير المومنير

3285تصويت خاصمدرسة النهرين االبتدائية174250الديوانيه11742القادس ي ة

بوي174280الديوانيه11742القادس ي ة اف اليى نمديرية االرس  12تصويت نازحير

ن174301(ع)الزهراء 11743القادس ي ة 3169تصويت عاماعدادية ابن النفيس للبنير

جس االبتدائية للبنات174302(ع)الزهراء 11743القادس ي ة 3129تصويت عاممدرسة الين
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3143تصويت عاممتوسطة الجمهورية للبنات174303(ع)الزهراء 11743القادس ي ة

5197تصويت عاماعدادية الفردوس للبنات174304(ع)الزهراء 11743القادس ي ة

3225تصويت عاممدرسة الثقافه174305(ع)الزهراء 11743القادس ي ة

ي174306(ع)الزهراء 11743القادس ي ة 3138تصويت عاممدرسة الوطن العرئر

ن174350(ع)الزهراء 11743القادس ي ة 3347تصويت خاصمعهد اعداد المعلمير

3159تصويت عاممتوسطة محمد الباقر174401كميل بن زياد11744القادس ي ة

3128تصويت عاممدرسة طارق بن زياد174402كميل بن زياد11744القادس ي ة

5169تصويت عامروضة االنتصار174403كميل بن زياد11744القادس ي ة

ن174404كميل بن زياد11744القادس ي ة 3138تصويت عاممدرسة االكرمير

5175تصويت عاممدرسة الرواد174405كميل بن زياد11744القادس ي ة

3140تصويت عاماعدادية القادسية الصناعية174406كميل بن زياد11744القادس ي ة

ي تراب174501(ع)الكاظم 11745القادس ي ة 5172تصويت عامثانوية ائر

ي الدين الحلي174502(ع)الكاظم 11745القادس ي ة
3151تصويت عامصفن

ن174503(ع)الكاظم 11745القادس ي ة 6183تصويت عاممدرسة المجد االبتدائيه للبنير

3141تصويت عاممدرسة االنتفاضة االبتدائية174504(ع)الكاظم 11745القادس ي ة

3113تصويت عامثانوية صنعاء للبنات174505(ع)الكاظم 11745القادس ي ة

3131تصويت عاممدرسة الخمائل االبتدائيه174506(ع)الكاظم 11745القادس ي ة

1284تصويت خاصمدرسة الجيل الجديد االبتدائية174550(ع)الكاظم 11745القادس ي ة

3155تصويت عاممدرسة دجلة االبتدائية174601ابو االسود الدؤىلي11746القادس ي ة

3133تصويت عاماعدادية العروبة174602ابو االسود الدؤىلي11746القادس ي ة

1173تصويت عاممدرسه ذات الصواري174603ابو االسود الدؤىلي11746القادس ي ة

ن174604ابو االسود الدؤىلي11746القادس ي ة 3144تصويت عاممتوسطةالنهضه للبنير

3290تصويت خاصمدرسة خديجة التطبيقية للبنات174650ابو االسود الدؤىلي11746القادس ي ة

ى11747القادس ي ة 3139تصويت عامروضة الزيتون174701زينب الكير

ى11747القادس ي ة 3155تصويت عاممدرسة وهران االبتدائية174702زينب الكير

ى11747القادس ي ة 2143تصويت عاممنتدى شباب النهروان174703زينب الكير

ى11747القادس ي ة 2158تصويت عاممدرسة بنغازي للتعليم االساىسي للبنات174704زينب الكير

ى11747القادس ي ة 2116تصويت عاممتوسطة ميسلون174705زينب الكير

ى11747القادس ي ة 3181تصويت عاممدرسة البشير االبتدائية174707زينب الكير

ى11747القادس ي ة ن174750زينب الكير 3351تصويت خاصمدرسة دار السالم االبتدائية للبنير

3166تصويت عامثانوية الشافعية للبنات175002شافعيه11750القادس ي ة

5202تصويت عاممدرسة الشافعية االبتدائية175003شافعيه11750القادس ي ة
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ي175005شافعيه11750القادس ي ة 3218تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

ن175006شافعيه11750القادس ي ة 5227تصويت عاممدرسة الشهباء االبتدائية للبنير

ن175007شافعيه11750القادس ي ة 3216تصويت عاممدرسة التسامح االبتدائية للبنير

1335تصويت عاممدرسة الدار البيضاء االبتدائية175008شافعيه11750القادس ي ة

ن 12741القادس ي ة 5191تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية2274101 (ع)الحسير

ن 12741القادس ي ة 5186تصويت عاممتوسطة ابن سينا2274102 (ع)الحسير

ن 12741القادس ي ة ن2274104 (ع)الحسير 5158تصويت عاممدرسة الثوار االبتدائية للبنير

ن 12741القادس ي ة 3180تصويت عاممدرسة الجنان االبتدائية للبنات2274105 (ع)الحسير

ن 12741القادس ي ة 3164تصويت عاممدرسة الياقوت االبتدائية المختلطة2274106 (ع)الحسير

ن 12741القادس ي ة ن2274107 (ع)الحسير 3161تصويت عاممدرسة الديوانية االبتدائية للبنير

ن 12741القادس ي ة ن2274108 (ع)الحسير ن للبنير 1123تصويت عاممتوسطة الثقلير

ن 12741القادس ي ة 1194تصويت عاممتوسطة الظالل للبنات2274109 (ع)الحسير

يف االساسية2274301 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة 5187تصويت عاممدرسة االزهر الرس 

ن2274302 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة 6156تصويت عاممدرسة الخورنق االبتدائيه للبنير

ن2274304 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة 5172تصويت عاممدرسة الفجر الجديد االبتدائية للبنير

ن2274305 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة  االبتدائية للبنير
5165تصويت عاممدرسة مالك االشيى

1319تصويت عاممتوسطة الغصون للبنات2274306 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة

4355تصويت خاصمتوسطة الحرية للبنات2274350 (ع)الزهراء 12743القادس ي ة

3156تصويت عامثانوية بلقيس للبنات2274401كميل بن زياد 12744القادس ي ة

اعم2274402كميل بن زياد 12744القادس ي ة 1160تصويت عامروضة الير

3128تصويت عاممدرسة العابد2274403كميل بن زياد 12744القادس ي ة

5142تصويت عاممدرسة ابن السكيت2274404كميل بن زياد 12744القادس ي ة

5188تصويت عاممدرسة المثبن االبتدائية2274405كميل بن زياد 12744القادس ي ة

اءة2274406كميل بن زياد 12744القادس ي ة 5173تصويت عاممتوسطة الير

ي االبتدائية2274407كميل بن زياد 12744القادس ي ة
1199تصويت عاممدرسة الخالئن

3171تصويت عاممدرسة ذو النورين2274501 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة

6176تصويت عاممدرسة بيان الحق االبتدائية2274502 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة

5131تصويت عاممدرسة ام القرى االبتدائيه2274503 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة

ف االبتدائيه2274504 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة 3227تصويت عاممدرسة النجف االرس 

1295تصويت عامثانوية الرسور للبنات2274505 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة

1336تصويت خاصمدرسة بلد الخير االبتدائية2274550 (ع)الكاظم 12745القادس ي ة

5159تصويت عاممتوسطة االقض2274601ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة
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3170تصويت عاماعدادية الديوانيه للبنات2274602ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة

3149تصويت عاممدرسة امنه بنت وهب2274603ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة

3123تصويت عاممدرسة االقتدار2274604ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة

ي االبتدائية2274605ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة
ن
3204تصويت عاممدرسة التصاف

1398تصويت خاصاعدادية العروبة للبنات2274650ابو االسود الدؤىلي 12746القادس ي ة

ى 12747القادس ي ة ن2274701زينب الكير 3158تصويت عاممتوسطة الجزائر التطبيقية للبنير

ى 12747القادس ي ة 3140تصويت عاممدرسة الزهراء االبتدائية2274702زينب الكير

ى 12747القادس ي ة ن2274703زينب الكير 6181تصويت عامثانوية الجواهري للبنير

ى 12747القادس ي ة 5168تصويت عاماعدادية دمشق للبنات2274704زينب الكير

ى 12747القادس ي ة ن2274705زينب الكير 3152تصويت عاماعدادية قتيبة للبنير

ى 12747القادس ي ة 2202تصويت عاممتوسطة االشعاع للبنات2274706زينب الكير

ى 12747القادس ي ة ن2274707زينب الكير 2221تصويت عاممدرسة الجامعة االبتدائية للبنير

ى 12747القادس ي ة ن2274750زينب الكير 3312تصويت خاصثانوية الجمهورية للبنير

3223تصويت عاممدرسة الحيدرية االبتدائية المختلطة2275001شافعيه 12750القادس ي ة

3201تصويت عاممدرسة الكرار االبتدائية المختلطة2275002شافعيه 12750القادس ي ة

ي الشافعية2275003شافعيه 12750القادس ي ة
ن
3171تصويت عاماالرشاد الزراعي ف

1266تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت2275004شافعيه 12750القادس ي ة

ن 13741القادس ي ة 5168تصويت عاممدرسة زبيدة االبتدائية للبنات3374101 (ع)الحسير

ن 13741القادس ي ة ن3374102 (ع)الحسير 2175تصويت عاممدرسة العراق االبتدائية للبنير

ن 13741القادس ي ة 2129تصويت عاماعدادية النور3374104 (ع)الحسير

ن 13741القادس ي ة 5160تصويت عاممدرسة الظفر االبتدائية المختلطة3374105 (ع)الحسير

ن 13741القادس ي ة ن3374106 (ع)الحسير 5188تصويت عامثانوية الصدرين للبنير

ن 13741القادس ي ة ن3374107 (ع)الحسير 5171تصويت عاممدرسة الفتوة االبتدائية للبنير

ن 13741القادس ي ة 3131تصويت عاممتوسطة العدالة للبنات3374108 (ع)الحسير

ن 13741القادس ي ة 1143تصويت عامثانوية الجنائن المعلقة للبنات3374109 (ع)الحسير

ن 13741القادس ي ة ن3374110 (ع)الحسير 3202تصويت عاممدرسة المرسة االبتدائية للبنير

ن 13741القادس ي ة 1169تصويت عاممدرسة بلد الخير االبتدائية3374111 (ع)الحسير

ن175101سنيه21751القادس ي ة 5176تصويت عاممدرسة السنية االبتدائية للبنير

6170تصويت عامروضة السالم175102سنيه21751القادس ي ة

ن175103سنيه21751القادس ي ة 5169تصويت عاممدرسة الشموخ االبتدائية للبنير

ي االبتدائية للبنات175104سنيه21751القادس ي ة
يف الرضن 5212تصويت عاممدرسة الرس 

6166تصويت عاممدرسة السنية للبنات175105سنيه21751القادس ي ة
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ن175106سنيه21751القادس ي ة 3149تصويت عامثانوية الكندي للبنير

6198تصويت عاممدرسة جبل النور االبتدائية175107سنيه21751القادس ي ة

3204تصويت عاممدرسة التحرير االبتدائية175108سنيه21751القادس ي ة

1320تصويت عاممدرسة ساطع الحضي االبتدائية175109سنيه21751القادس ي ة

1409تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية175110سنيه21751القادس ي ة

ن175111سنيه21751القادس ي ة 1348تصويت عامثانوية المهاجرين للبنير

3179تصويت عاممدرسة الجماهير االبتدائية175201شاميه21752القادس ي ة

5198تصويت عاممدرسة المقداد االبتدائية175202شاميه21752القادس ي ة

6190تصويت عاممدرسة الرسالة المحمدية175203شاميه21752القادس ي ة

5194تصويت عاممدرسة ابن حيان االبتدائية175204شاميه21752القادس ي ة

3117تصويت عامثانوية الخنساء للبنات175205شاميه21752القادس ي ة

5178تصويت عاممتوسطة ابا االحرار175206شاميه21752القادس ي ة

3141تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية175207شاميه21752القادس ي ة

ن175208شاميه21752القادس ي ة 3180تصويت عاماعدادية الشامية للبنير

ن175301غماس21753القادس ي ة 3179تصويت عاممدرسة قرطبة االبتدائية للبنير

ن175302غماس21753القادس ي ة 5140تصويت عاممتوسطة ذو الفقار للبنير

3133تصويت عاممدرسة زنوبيا االبتدائية للبنات175303غماس21753القادس ي ة

ن175304غماس21753القادس ي ة 5163تصويت عاممدرسة غماس االبتدائية للبنير

5183تصويت عامثانوية يافا للبنات175305غماس21753القادس ي ة

3158تصويت عاممدرسة غماس االبتدائية للبنات175306غماس21753القادس ي ة

ن175307غماس21753القادس ي ة ي للبنير 6179تصويت عاممدرسة التعاون العرئر

6198تصويت عاممنتدى شباب غماس175308غماس21753القادس ي ة

ن175309غماس21753القادس ي ة 3183تصويت عاممدرسة المنذرية للبنير

ن175310غماس21753القادس ي ة 3151تصويت عاممدرسة بردى االبتدائية للبنير

ن175401المهناويه21754القادس ي ة  للبنير
3213تصويت عاماعدادية المصطفن

5228تصويت عاممدرسة المهناوية االبتدائية للبنات175402المهناويه21754القادس ي ة

3214تصويت عاممدرسة النفس الزكية االبتدائية175404المهناويه21754القادس ي ة

2207تصويت عاممدرسة الخلود االبتدائية175405المهناويه21754القادس ي ة

3215تصويت عاممتوسطة زنوبيا للبنات175406المهناويه21754القادس ي ة

1151تصويت عاممدرسة الحراء االبتدائية175407المهناويه21754القادس ي ة

3163تصويت عامروضة الزنابق176101الصالحية21761القادس ي ة

ن176102الصالحية21761القادس ي ة 2222تصويت عامثانوية الصالحية للبنير
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2170تصويت عاممدرسة الصالحية االبتدائية للبنات176103الصالحية21761القادس ي ة

3186تصويت عاممدرسة الفالح االبتدائية176104الصالحية21761القادس ي ة

3206تصويت عامثانوية االنتصار للبنات176105الصالحية21761القادس ي ة

3246تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية للبنات176106الصالحية21761القادس ي ة

1199تصويت عاممدرسة االصمعي االبتدائية176107الصالحية21761القادس ي ة

5190تصويت عاممدرسة اليمامه االبتدائية للبنات2275201شاميه 22752القادس ي ة

5204تصويت عاممدرسة بالل االبتدائية2275202شاميه 22752القادس ي ة

3173تصويت عاممدرسة الشامية للبنات2275204شاميه 22752القادس ي ة

ن2275205شاميه 22752القادس ي ة ي االبتدائية للبنير
3154تصويت عاممدرسة الكسائ 

ن2275206شاميه 22752القادس ي ة 3159تصويت عاممتوسطة الفرات للبنير

ن2275207شاميه 22752القادس ي ة 6254تصويت عاممتوسطة دجلة للبنير

3144تصويت عامثانوية الثورة االسالمية2275209شاميه 22752القادس ي ة

1242تصويت عاممدرسة الثقة االبتدائية2275210شاميه 22752القادس ي ة

377تصويت عاممدرسة الديوان االبتدائية2275301غماس 22753القادس ي ة

ن2275302غماس 22753القادس ي ة موك للبنير 1156تصويت عامثانوية الير

3173تصويت عاممدرسة الشمائل االبتدائية2275303غماس 22753القادس ي ة

ن2275304غماس 22753القادس ي ة 3169تصويت عاممدرسة الغزاىلي االبتدائية للبنير

ن2275305غماس 22753القادس ي ة 3153تصويت عاممدرسة الحريري االبتدائية للبنير

3201تصويت عاممدرسة الحزام االخضن2275306غماس 22753القادس ي ة

193تصويت عاممدرسة الرحمة االبتدائية2275307غماس 22753القادس ي ة

5209تصويت عاممدرسة االنصاف االبتدائية2275401المهناويه 22754القادس ي ة

ن2275402المهناويه 22754القادس ي ة 3244تصويت عامثانوية العراق للبنير

3221تصويت عاممدرسة النهوض االبتدائية2275403المهناويه 22754القادس ي ة

1227تصويت عاممدرسة البصائر االبتدائية3375201شاميه 23752القادس ي ة

2227تصويت عاممدرسة االفالذ االبتدائية3375202شاميه 23752القادس ي ة

2171تصويت عاممدرسة زين العابدين االبتدائية3375203شاميه 23752القادس ي ة

2186تصويت عاممدرسة عمار بن يارس االبتدائية3375204شاميه 23752القادس ي ة

1193تصويت عاممدرسة دعبل الخزاعي3375206شاميه 23752القادس ي ة

ن3375250شاميه 23752القادس ي ة 1361تصويت خاصمدرسة ابن حيان االبتدائية للبنير

282تصويت عاممدرسة الطور االبتدائية3375301غماس 23753القادس ي ة

3149تصويت عاممدرسة االحفاد3375302غماس 23753القادس ي ة

2178تصويت عاممدرسة االشعاع3375303غماس 23753القادس ي ة
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2121تصويت عاممدرسة االنطالقة االبتدائية3375305غماس 23753القادس ي ة

1242تصويت عاممدرسة معن بن زائدة3375306غماس 23753القادس ي ة

ن174801الدغاره31748القادس ي ة 6220تصويت عاممدرسة شط العرب للبنير

5203تصويت عاممدرسة جعفر الطيار االبتدائية174802الدغاره31748القادس ي ة

ن174803الدغاره31748القادس ي ة 3153تصويت عاماعدادية الدغارة للبنير

3165تصويت عاممدرسة المفيد االبتدائية174804الدغاره31748القادس ي ة

5184تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية174805الدغاره31748القادس ي ة

ن174806الدغاره31748القادس ي ة 2153تصويت عاممدرسة الدغارة للبنير

1231تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية174807الدغاره31748القادس ي ة

ن174901سومر31749القادس ي ة 5245تصويت عاممدرسة االمة العربية االبتدائية للبنير

ن174902سومر31749القادس ي ة 5235تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية للبنير

ن174903سومر31749القادس ي ة 6169تصويت عامثانوية الفاضلية للبنير

ي االبتدائية174904سومر31749القادس ي ة 2156تصويت عاممدرسة المستقبل العرئر

6184تصويت عاممدرسة عبد المطلب االبتدائية174905سومر31749القادس ي ة

ن174906سومر31749القادس ي ة 5190تصويت عاممدرسة ذات النطاقير

1350تصويت عاممدرسة الكوثر االبتدائية174907سومر31749القادس ي ة

ي هاشم174908سومر31749القادس ي ة
1355تصويت عامثانوية راهب ببن

ن175501الحمزه31755القادس ي ة 5161تصويت عاممتوسطة النض للبنير

ن175502الحمزه31755القادس ي ة 5153تصويت عاممدرسة احمد الوائلي االبتدائية للبنير

ن175503الحمزه31755القادس ي ة ي للبنير 5179تصويت عامثانوية الفارائر

3147تصويت عاماعدادية الحمزة الصناعية175504الحمزه31755القادس ي ة

ان األعمال للبنات175505الحمزه31755القادس ي ة ن 3148تصويت عاممتوسطة مير

5159تصويت عاممدرسة مريم العذراء175506الحمزه31755القادس ي ة

ن175507الحمزه31755القادس ي ة 5146تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية للبنير

5155تصويت عاممدرسة االستبصار175508الحمزه31755القادس ي ة

3131تصويت عامثانوية سكينة للبنات175509الحمزه31755القادس ي ة

2374تصويت خاصثانوية سكينة  للبنات175550الحمزه31755القادس ي ة

3198تصويت عاممدرسة ميسلون االبتدائية للبنات175601السدير31756القادس ي ة

ن175602السدير31756القادس ي ة 5189تصويت عاممتوسطة النعمان للبنير

3216تصويت عاممدرسة الطاهرة االبتدائية175603السدير31756القادس ي ة

ن175604السدير31756القادس ي ة ن للبنير 6204تصويت عاماعدادية فلسطير

3217تصويت عاممدرسة حيفا االبتدائية175606السدير31756القادس ي ة
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6239تصويت عاممدرسة النيل االبتدائية175607السدير31756القادس ي ة

1251تصويت عاممدرسة التضحية االبتدائية175608السدير31756القادس ي ة

ن175701الشنافيه31757القادس ي ة 3139تصويت عاممدرسة ابن سينا االبتدائية للبنير

ن175702الشنافيه31757القادس ي ة 3123تصويت عاممدرسة االسكندرونة االبتدائية للبنير

3114تصويت عامروضة الورود175703الشنافيه31757القادس ي ة

2146تصويت عاممركز شباب الشنافية175704الشنافيه31757القادس ي ة

3138تصويت عاممتوسطة غزة للبنات175705الشنافيه31757القادس ي ة

ن175706الشنافيه31757القادس ي ة 3108تصويت عامثانوية النضال للبنير

297تصويت عاممدرسة بن زيدون االبتدائية للبنات175707الشنافيه31757القادس ي ة

ق االبتدائية المختلطة175708الشنافيه31757القادس ي ة 1133تصويت عاممدرسة المرس 

ن175801عفك31758القادس ي ة 2213تصويت عاممدرسة مدينة المدن للبنير

وق االبتدائية175802عفك31758القادس ي ة 5237تصويت عاممدرسة الرس 

ن175803عفك31758القادس ي ة 3167تصويت عاممتوسطة بابل للبنير

3146تصويت عاماعدادية عفك الصناعية175804عفك31758القادس ي ة

3158تصويت عاممدرسة عفك االبتدائية175805عفك31758القادس ي ة

3166تصويت عامثانوية خديجة للبنات175806عفك31758القادس ي ة

ن175807عفك31758القادس ي ة 3152تصويت عاممتوسطة ميثم التمار للبنير

2268تصويت عاممدرسة الصحابة االبتدائية175808عفك31758القادس ي ة

1316تصويت عامثانوية الصفوة للبنات175809عفك31758القادس ي ة

2345تصويت خاصثانوية خديجة  للبنات175850عفك31758القادس ي ة

ي بن مسعود االبتدائية175901ال بدير31759القادس ي ة
6188تصويت عاممدرسة هائن

ن175902ال بدير31759القادس ي ة 3194تصويت عاممدرسة الوثبة االبتدائية للبنير

5179تصويت عاممدرسة البدير االبتدائية175903ال بدير31759القادس ي ة

3239تصويت عامثانوية الهدى للبنات175904ال بدير31759القادس ي ة

2258تصويت عاممدرسة عكاظ االبتدائية175905ال بدير31759القادس ي ة

1271تصويت عاممدرسة الحكيم االبتدائية175906ال بدير31759القادس ي ة

1380تصويت عاممدرسة دمشق االبتدائية175907ال بدير31759القادس ي ة

1403تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية175908ال بدير31759القادس ي ة

ي بن مسعود االبتدائية175980ال بدير31759القادس ي ة
نمدرسة هائن 125تصويت نازحير

ن176001نفر31760القادس ي ة 5217تصويت عامثانوية نفر للبنير

5202تصويت عاممدرسة ابن رشد االبتدائية176002نفر31760القادس ي ة

5201تصويت عاممدرسة االبطال االبتدائية176003نفر31760القادس ي ة
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148تصويت عاممتوسطة زينب للبنات176004نفر31760القادس ي ة

ي االبتدائية176005نفر31760القادس ي ة 1267تصويت عاممدرسة الفارائر

1322تصويت عاممدرسة جنة الخلد االبتدائية176006نفر31760القادس ي ة

6202تصويت عاممدرسة العالمة عبد هللا شير االبتدائية2274801الدغاره 32748القادس ي ة

3153تصويت عاممدرسة زيد الشهيد االبتدائية2274802الدغاره 32748القادس ي ة

اعم البتدائية2274803الدغاره 32748القادس ي ة 3145تصويت عاممدرسة الير

3200تصويت عاممدرسة الجمعيات2274804الدغاره 32748القادس ي ة

1253تصويت عاممدرسة االشبال االبتدائية2274806الدغاره 32748القادس ي ة

ن2274901سومر 32749القادس ي ة 1193تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية للبنير

1234تصويت عاممدرسة النهضة االبتدائية2274902سومر 32749القادس ي ة

1147تصويت عاممدرسة العقيق االبتدائية2274903سومر 32749القادس ي ة

3164تصويت عاممدرسة الرضوان االبتدائية2275502الحمزه 32755القادس ي ة

3145تصويت عام(ص)ثانوية الرسول 2275503الحمزه 32755القادس ي ة

3100تصويت عاممدرسة االرساء2275506الحمزه 32755القادس ي ة

3120تصويت عاممدرسة الشنافية للبنات2275701الشنافيه 32757القادس ي ة

ن2275702الشنافيه 32757القادس ي ة 3124تصويت عاممتوسطة عيش بن زيد للبنير

5173تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية2275703الشنافيه 32757القادس ي ة

3148تصويت عاممدرسة عقبة بن نافع االبتدائية للبنات2275704الشنافيه 32757القادس ي ة

3126تصويت عاممدرسة الصديقة االبتدائية للبنات2275705الشنافيه 32757القادس ي ة

1220تصويت عاممدرسة العرفاء االبتدائية2275706الشنافيه 32757القادس ي ة

1192تصويت عاممدرسة عبد هللا المحض االبتدائية2275707الشنافيه 32757القادس ي ة

3198تصويت عاممدرسة الزوراء االبتدائية2275801عفك 32758القادس ي ة

3146تصويت عاممدرسة الرحمن االبتدائية2275802عفك 32758القادس ي ة

3146تصويت عامروضة الجنائن المعلقة2275803عفك 32758القادس ي ة

3163تصويت عاممدرسة بنت الهدى االبتدائية2275804عفك 32758القادس ي ة

اس االبتدائية2275805عفك 32758القادس ي ة 3201تصويت عاممدرسة النير

3132تصويت عاممدرسة أكد االبتدائية2275806عفك 32758القادس ي ة

1207تصويت عاممدرسة األمجاد االبتدائية2275807عفك 32758القادس ي ة

ن االبتدائية2275808عفك 32758القادس ي ة 1332تصويت عاممدرسة حطير

3184تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية2275901ال بدير 32759القادس ي ة

ن2275902ال بدير 32759القادس ي ة 6213تصويت عاماعدادية الشعلة للبنير

3208تصويت عامروضة الغصون2275903ال بدير 32759القادس ي ة
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3223تصويت عاممدرسة االفاق االبتدائية للبنات2275904ال بدير 32759القادس ي ة

1306تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان2275905ال بدير 32759القادس ي ة

1459تصويت عاممدرسة عبدهللا بن مسعود االبتدائية2275906ال بدير 32759القادس ي ة

5150تصويت عاممدرسة الحمزة االبتدائية3375501الحمزه 33755القادس ي ة

395تصويت عامروضة الحمزة3375502الحمزه 33755القادس ي ة

6151تصويت عاممتوسطة الزهراء للبنات3375503الحمزه 33755القادس ي ة

6162تصويت عاممركز شباب الحمزة3375504الحمزه 33755القادس ي ة

5165تصويت عاممدرسة المستنضية االبتدائية3375505الحمزه 33755القادس ي ة

5194تصويت عامروضة الرافدين3375506الحمزه 33755القادس ي ة

5164تصويت عاممدرسة مؤته االبتدائية للبنات3375507الحمزه 33755القادس ي ة

ي االبتدائية3375508الحمزه 33755القادس ي ة
356تصويت عاممدرسة الغاففى

ي11721ال م ث ن ى 3108تصويت عاممدرسة عمر بن عبد العزيز االبتدائية172101الغرئر

ي11721ال م ث ن ى 3112تصويت عاماالعداديه المركزية172102الغرئر

ي11721ال م ث ن ى 3101تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية172103الغرئر

ي11721ال م ث ن ى 3145تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية172104الغرئر

ي11721ال م ث ن ى 3119تصويت عاماعدادية السماوة المهنية للبنات172105الغرئر

ي11721ال م ث ن ى 6130تصويت خاصمدرسة الضاط االبتدائية172150الغرئر

ي11721ال م ث ن ى نمدرسة الضاط االبتدائية172180الغرئر 1تصويت نازحير

3149تصويت عاماعدادية المثبن التجارية172201الحيدرية11722ال م ث ن ى

3161تصويت عاممدرسة الحوراء االبتدائية172202الحيدرية11722ال م ث ن ى

6172تصويت عاماعداديه الزهراء للبنات172203الحيدرية11722ال م ث ن ى

5171تصويت عاماالبتدائية1مدرسة الفراهيدي ح172204الحيدرية11722ال م ث ن ى

5135تصويت عاممدرسة االمام الرضا االبتدائية172205الحيدرية11722ال م ث ن ى

3163تصويت عاممدرسة فاطمه المعصومة االبتدائية172206الحيدرية11722ال م ث ن ى

6230تصويت خاصمدرسة الجمهورية االبتدائية172250الحيدرية11722ال م ث ن ى

3152تصويت عاممدرسة حيفا االبتدائية172301السوير11723ال م ث ن ى

6196تصويت عاممدرسة الرازي االبتدائية172302السوير11723ال م ث ن ى

3248تصويت عاممدرسة الفجر االبتدائية172303السوير11723ال م ث ن ى

ي172304السوير11723ال م ث ن ى 3259تصويت عاممدرسة الروائر

3221تصويت عاممتوسطة االخاء172305السوير11723ال م ث ن ى

5186تصويت عاممدرسةجابربن عبدهللا االنصاري172306السوير11723ال م ث ن ى

5162تصويت عاممدرسة حبيب بن مظاهر االبتدائية172307السوير11723ال م ث ن ى
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ي172308السوير11723ال م ث ن ى 3180تصويت عاممتوسطة الخليج العرئر

1266تصويت عاممدرسة كميت االبتدائية172309السوير11723ال م ث ن ى

6140تصويت عاممدرسة االنتفاضة االبتدائيه172501القشلة11725ال م ث ن ى

6146تصويت عاممدرسة ام الكتاب االبتدائيه172502القشلة11725ال م ث ن ى

ارة172503القشلة11725ال م ث ن ى 6151تصويت عاممتوسطة الرس 

6146تصويت عامروضة السماوه172504القشلة11725ال م ث ن ى

113تصويت خاص(الخناق)سجن السماوة المركزي172550القشلة11725ال م ث ن ى

3117تصويت عاممدرسة اسيا بنت مزاحم االبتدائية172601النض11726ال م ث ن ى

6157تصويت عاممدرسة عمار بن يارس االبتدائية172602النض11726ال م ث ن ى

ي االبتدائية172603النض11726ال م ث ن ى 5159تصويت عاممدرسة المتنبر

3110تصويت عامثانوية الزهور للبنات172604النض11726ال م ث ن ى

3160تصويت عاممدرسة حواء االبتدائية172605النض11726ال م ث ن ى

3157تصويت عامثانوية أم سلمة للبنات172606النض11726ال م ث ن ى

6144تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية172607النض11726ال م ث ن ى

5155تصويت عامنادي السماوه172701المهدي11727ال م ث ن ى

3143تصويت عامثانوية الشهيد الصدر172702المهدي11727ال م ث ن ى

3141تصويت عامثانوية المستقبل172703المهدي11727ال م ث ن ى

3117تصويت عاممدرسة المربد االبتدائيه172704المهدي11727ال م ث ن ى

3146تصويت عاممدرسة األبطال االبتدائية172705المهدي11727ال م ث ن ى

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 3122تصويت عاممدرسة اشبيلية االبتدائية172801الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 3131تصويت عامروضة الزنابق172802الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 3163تصويت عامثانوية االنوار172803الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 3184تصويت عاممتوسطة النجف172804الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 2177تصويت عاممدرسة ابن النفيس االبتدائية172805الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 3164تصويت عاممدرسة الشعلة االبتدائية172806الرس 

ي11728ال م ث ن ى
ى
ف 5105تصويت عاممدرسة موىس الكاظم االبتدائية172807الرس 

1110تصويت عاممدرسة الواحة االبتدائية172901السلمان11729ال م ث ن ى

284تصويت عاممدرسة الهاجر االبتدائية172902السلمان11729ال م ث ن ى

ن172950السلمان11729ال م ث ن ى 1137تصويت خاصروضة الياسمير

1106تصويت عامثانوية بصية173001بصية11730ال م ث ن ى

1112تصويت خاصمدرسة بصية173050بصية11730ال م ث ن ى

3181تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية173101الخضن11731ال م ث ن ى
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3158تصويت عاممدرسة االيات االبتدائيه173102الخضن11731ال م ث ن ى

3174تصويت عاممدرسة الفصاحه االبتائيه173103الخضن11731ال م ث ن ى

5168تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائيه173104الخضن11731ال م ث ن ى

3156تصويت عامثانوية االندلس173105الخضن11731ال م ث ن ى

3165تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائيه173106الخضن11731ال م ث ن ى

ي11732ال م ث ن ى 5174تصويت عامثانوية الرضوان173201الدراحر

ي11732ال م ث ن ى 3160تصويت عاممتوسطة البطولة173202الدراحر

ي11732ال م ث ن ى 1122تصويت عاممدرسة الرشاد173203الدراحر

ي 12721ال م ث ن ى 1169تصويت عاممدرسة ابن رشد االبتدائية2272101الغرئر

ي 12721ال م ث ن ى ن2272102الغرئر 6168تصويت عاماعدادية السماوه للبنير

ي 12721ال م ث ن ى 3146تصويت عاممدرسة غرناطة االبتدائية2272103الغرئر

ي 12721ال م ث ن ى 292تصويت عامثانوية الكرامة للبنات2272104الغرئر

ي 12721ال م ث ن ى 4350تصويت خاصثانوية الكرامة للبنات2272150الغرئر

5171تصويت عاممدرسة االهرام االبتدائية2272301السوير 12723ال م ث ن ى

2164تصويت عاممدرسة النموذج االبتدائية2272302السوير 12723ال م ث ن ى

2161تصويت عاممدرسة كفر قاسم االبتدائية2272303السوير 12723ال م ث ن ى

2145تصويت عاممدرسة النجوم االبتدائية2272304السوير 12723ال م ث ن ى

ن للبنات2272305السوير 12723ال م ث ن ى 5146تصويت عامثانوية فلسطير

3147تصويت عاممدرسة الرسور االبتدائية2272306السوير 12723ال م ث ن ى

ن2272350السوير 12723ال م ث ن ى 4363تصويت خاصثانوية فلسطير

3194تصويت عاممدرسة ابن البيطار االبتدائيه2272501القشلة 12725ال م ث ن ى

5163تصويت عاممدرسة النهروان االبتدائيه2272502القشلة 12725ال م ث ن ى

3168تصويت عامثانوية خديجة للبنات2272503القشلة 12725ال م ث ن ى

1144تصويت عاممدرسة ابن زيدون االبتدائيه2272504القشلة 12725ال م ث ن ى

1201تصويت عاماالبتدائيه (ع)مدرسة االمام علي 2272505القشلة 12725ال م ث ن ى

ي االبتدائية2272701المهدي12727ال م ث ن ى
1133تصويت عاممدرسة ابو فراس الحمدائن

ي2272702المهدي12727ال م ث ن ى
9201تصويت عامثانوية التأحن

5162تصويت عاممدرسة السنابل االبتدائيه2272703المهدي12727ال م ث ن ى

6185تصويت عاممدرسة النخيل االبتدائيه2272704المهدي12727ال م ث ن ى

1241تصويت عاممدرسة االحواز االبتدائيه2272705المهدي12727ال م ث ن ى

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف ي االبتدائيه2272801الرس  2135تصويت عاممدرسة حمورائر

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف ي الفضل العباس2272802الرس  386تصويت عام(ع)ثانوية ائر
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ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف ي االبتدائيه2272803الرس 

3148تصويت عاممدرسة الغاففى

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف 3173تصويت عاممدرسة الهدى االبتدائيه2272804الرس 

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف 397تصويت عاممدرسة المرتضن االبتدائية2272805الرس 

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف 3149تصويت عاممدرسة الفاروق االبتدائيه2272806الرس 

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف 1183تصويت عاممدرسة الكوثر االبتدائيه2272807الرس 

ي 12728ال م ث ن ى
ى
ف ن الصباحي2272850الرس  6206تصويت خاصمعهد اعداد المعلمير

6165تصويت عاممدرسة قرطبة2273101الخضن 12731ال م ث ن ى

6192تصويت عامثانوية الحر الرياحي2273102الخضن 12731ال م ث ن ى

3161تصويت عاممدرسة البقيع2273103الخضن 12731ال م ث ن ى

ن االبتدائيه2273104الخضن 12731ال م ث ن ى 5180تصويت عاممدرسة الروح االمير

3161تصويت عاممدرسة زين العابدين2273105الخضن 12731ال م ث ن ى

1207تصويت عامالظاهرة2273106الخضن 12731ال م ث ن ى

ن2273107الخضن 12731ال م ث ن ى 1214تصويت عاممدرسة انصار الحسير

3158تصويت عاممركز شباب الخضن3373101الخضن 13731ال م ث ن ى

3154تصويت عاممدرسة الفتح االبتدائية3373102الخضن 13731ال م ث ن ى

2167تصويت عاممدرسة نشعة االبتدائيه3373103الخضن 13731ال م ث ن ى

3180تصويت عاممدرسة العقبة االبتدائيه3373104الخضن 13731ال م ث ن ى

6181تصويت عاممدرسة اسماء االبتدائيه3373105الخضن 13731ال م ث ن ى

2159تصويت عاماعدادية الخضن3373106الخضن 13731ال م ث ن ى

هان3373107الخضن 13731ال م ث ن ى 3154تصويت عاممتوسطة الير

1389تصويت خاصمدرسة الفتح االبتدائية3373150الخضن 13731ال م ث ن ى

ي173301الرميثة21733ال م ث ن ى
5163تصويت عاممدرسة الشهيد محمد علي الحسائن

6147تصويت عاممدرسة الكرار173302الرميثة21733ال م ث ن ى

1186تصويت عاممدرسة الخنساء173303الرميثة21733ال م ث ن ى

ن173304الرميثة21733ال م ث ن ى 3120تصويت عام(ع)مدرسة الحسنير

ي هاشم173305الرميثة21733ال م ث ن ى
1188تصويت عاممدرسة قمرببن

3176تصويت عاممدرسة الصنعاء173306الرميثة21733ال م ث ن ى

2158تصويت عامروضة الشقائق173307الرميثة21733ال م ث ن ى

3179تصويت عاممدرسة بغداد173308الرميثة21733ال م ث ن ى

1249تصويت عاممدرسة الشاكرين173309الرميثة21733ال م ث ن ى

ين21734ال م ث ن ى 5138تصويت عاممدرسة جرير173401ثورة العرس 

ين21734ال م ث ن ى 6148تصويت عاممتوسطة النجاة173402ثورة العرس 
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ين21734ال م ث ن ى 2185تصويت عاممدرسة الحكمة173403ثورة العرس 

ين21734ال م ث ن ى 5157تصويت عاماعدادية الرميثة173404ثورة العرس 

ين21734ال م ث ن ى 3149تصويت عاماعدادية الصناعة173405ثورة العرس 

ين21734ال م ث ن ى ي173406ثورة العرس 
يف الرضن 1139تصويت عاممدرسة الرس 

ين21734ال م ث ن ى ين- أعدادية الصناعة 173450ثورة العرس  4325تصويت خاصالعرس 

اس173501النجمي21735ال م ث ن ى 6217تصويت عاممدرسة النير

3176تصويت عاممدرسة التوحيد173502النجمي21735ال م ث ن ى

3112تصويت عامأبن العميد173503النجمي21735ال م ث ن ى

5192تصويت عاممتوسطة سلمان المحمدي173504النجمي21735ال م ث ن ى

3193تصويت عاممدرسة اطوار بهجت173505النجمي21735ال م ث ن ى

ن173601الوركاء21736ال م ث ن ى 5194تصويت عاممدرسه الوركاء للبنير

6229تصويت عامالوركاء للبنات173602الوركاء21736ال م ث ن ى

5179تصويت عامالقدوة173603الوركاء21736ال م ث ن ى

3249تصويت عامالفتوة173604الوركاء21736ال م ث ن ى

ن173605الوركاء21736ال م ث ن ى 5243تصويت عامفلسطير

3258تصويت عامالعدنانية173606الوركاء21736ال م ث ن ى

3276تصويت عامالشيخ المفيد173607الوركاء21736ال م ث ن ى

ن173650الوركاء21736ال م ث ن ى 2314تصويت خاصمدرسة الوركاء للبنير

موك173701الهالل21737ال م ث ن ى 1187تصويت عاممدرسة الير

3206تصويت عاممدرسة حجر بن عدي173702الهالل21737ال م ث ن ى

2179تصويت عاممدرسة حذيفة بن اليمان173703الهالل21737ال م ث ن ى

1209تصويت عاممدرسة االصيل173704الهالل21737ال م ث ن ى

3205تصويت عاممدرسة الزيتون173705الهالل21737ال م ث ن ى

3248تصويت عاممدرسة الصفد173706الهالل21737ال م ث ن ى

ي173801المجد21738ال م ث ن ى 2180تصويت عاممدرسة البحيى

ي العالء173802المجد21738ال م ث ن ى 2152تصويت عاممدرسة ائر

2260تصويت عاممدرسة يافا173803المجد21738ال م ث ن ى

3286تصويت عاممدرسة محمد باقر الصدر173804المجد21738ال م ث ن ى

3235تصويت عاممدرسة ابن الهيثم173805المجد21738ال م ث ن ى

3204تصويت عاممدرسة الشهيدسليم الحلي173806المجد21738ال م ث ن ى

5207تصويت عاممدرسة االئمة173807المجد21738ال م ث ن ى

1243تصويت عاممدرسة مصعب بن عمير173808المجد21738ال م ث ن ى
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6146تصويت عاممدرسة البتول2273301الرميثة 22733ال م ث ن ى

1185تصويت عاممدرسة شعالن ابو الجون2273302الرميثة 22733ال م ث ن ى

3145تصويت عاممدرسة شهداء احد2273303الرميثة 22733ال م ث ن ى

3170تصويت عاممدرسة الذاريات2273304الرميثة 22733ال م ث ن ى

5178تصويت عاممدرسة البويب2273305الرميثة 22733ال م ث ن ى

ن2273306الرميثة 22733ال م ث ن ى ن للبنير 2141تصويت عاماعدادية الثقلير

2165تصويت عاممدرسة التفوق2273307الرميثة 22733ال م ث ن ى

2159تصويت عاممدرسة الشهيد حميد كاظم2273308الرميثة 22733ال م ث ن ى

ين 22734ال م ث ن ى 3178تصويت عاممدرسة الفردوس2273401ثورة العرس 

ين 22734ال م ث ن ى 3184تصويت عاممدرسة السجاد2273402ثورة العرس 

ين 22734ال م ث ن ى 5164تصويت عاممدرسة اليقظة2273403ثورة العرس 

ين 22734ال م ث ن ى 1196تصويت عاممدرسة القدس2273404ثورة العرس 

ين 22734ال م ث ن ى 3157تصويت عاممدرسة العارضيات2273405ثورة العرس 

ين 22734ال م ث ن ى 1170تصويت عامالمستنضية2273406ثورة العرس 

5257تصويت عاممدرسة الكاظمي2273601الوركاء 22736ال م ث ن ى

3193تصويت عامالنور2273602الوركاء 22736ال م ث ن ى

6241تصويت عاممدرسة االغراس االبتدائية2273603الوركاء 22736ال م ث ن ى

2201تصويت عاممدرسة مسلم بن عقيل2273604الوركاء 22736ال م ث ن ى

ين2273605الوركاء 22736ال م ث ن ى 5214تصويت عاممدرسة ثوار العرس 

5281تصويت عامالمحمدية2273606الوركاء 22736ال م ث ن ى

2230تصويت عاممدرسة المدائن2273607الوركاء 22736ال م ث ن ى

3180تصويت عاممدرسة بردى2273801المجد 22738ال م ث ن ى

3227تصويت عاممدرسة عرفة2273802المجد 22738ال م ث ن ى

1205تصويت عاممدرسة النظامية2273803المجد 22738ال م ث ن ى

2207تصويت عاممدرسة الوثبة2273804المجد 22738ال م ث ن ى

ي2273805المجد 22738ال م ث ن ى 5156تصويت عاممدرسة المرئر

وية2273806المجد 22738ال م ث ن ى 1154تصويت عاممدرسة اليى

5234تصويت عاممدرسة االعراف3373601الوركاء 23736ال م ث ن ى

3287تصويت عاممدرسة الكرامة3373602الوركاء 23736ال م ث ن ى

6242تصويت عامالرياض3373603الوركاء 23736ال م ث ن ى

5261تصويت عامالبشائر3373604الوركاء 23736ال م ث ن ى

2203تصويت عاماليمن3373605الوركاء 23736ال م ث ن ى
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5202تصويت عاممدرسة الرحمة3373606الوركاء 23736ال م ث ن ى

3180تصويت عاممدرسة غزة االبتدائية186201المثبن11862ذي قار

3150تصويت عامثانوية الرسول للبنات186202المثبن11862ذي قار

2146تصويت عاممدرسة الرسول االعظم االبتدائية186203المثبن11862ذي قار

3162تصويت عاماعدادية التجارة للبنات186204المثبن11862ذي قار

ن186205المثبن11862ذي قار 3151تصويت عاماعدادية النارصية للبنير

5173تصويت عاممدرسة البتول االبتدائية186206المثبن11862ذي قار

1187تصويت عاممدرسة طليطلة186207المثبن11862ذي قار

3158تصويت عاممدرسة محمد رسول هللا االبتدائية186208المثبن11862ذي قار

3392تصويت خاصمدرسة الشيماء186250المثبن11862ذي قار

4267تصويت خاصمدرسة طليطلة186251المثبن11862ذي قار

ن 186301البطحاء11863ذي قار 3122تصويت عام1مدرسة البطحاء االبتدائية للبنير

ن 186302البطحاء11863ذي قار 3151تصويت عام2مدرسة البطحاء االبتدائية للبنير

3136تصويت عاممدرسة بردى االبتدائية للبنات186303البطحاء11863ذي قار

3125تصويت عاممدرسة القطيف االبتدائية186304البطحاء11863ذي قار

ن186305البطحاء11863ذي قار 3160تصويت عاماعدادية البطحاء للبنير

ن186306البطحاء11863ذي قار 5168تصويت عاممدرسة بردى االبتدائية للبنير

3104تصويت عامثانوية البطحاء للبنات186307البطحاء11863ذي قار

2181تصويت عاممدرسة الدوحة المحمدية186308البطحاء11863ذي قار

3132تصويت عاممدرسة االنفال االبتدائية186309البطحاء11863ذي قار

1109تصويت عاممدرسة النوارس االبتدائية المختلطة186310البطحاء11863ذي قار

3165تصويت عامثانوية الفرات للبنات186501الفضلية11865ذي قار

3154تصويت عاممدرسة فبى االسالم186502الفضلية11865ذي قار

2103تصويت عاممدرسة االمام الباقر االبتدائية186503الفضلية11865ذي قار

1147تصويت عاممدرسة العساكر االبتدائية186504الفضلية11865ذي قار

1137تصويت عاممدرسة العرفان االبتدائية186505الفضلية11865ذي قار

1203تصويت عاممدرسة العامل االبتدائية186506الفضلية11865ذي قار

ن186507الفضلية11865ذي قار يفير ن الرس  3157تصويت عاممدرسة الحرمير

2157تصويت عاممدرسة الصفا االبتدائية186508الفضلية11865ذي قار

ي186509الفضلية11865ذي قار
يف الرضن 1136تصويت عاممدرسة الرس 

3164تصويت عاممدرسة العروة الوثفى186510الفضلية11865ذي قار

3160تصويت عاممدرسة الفداء االبتدائية189101النارصية11891ذي قار

Page 230 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

3148تصويت عاممدرسة عكاظ االبتدائية189102النارصية11891ذي قار

ن189103النارصية11891ذي قار قية للبنير 3176تصويت عاماعدادية الرس 

3159تصويت عاممتوسطة الكرامة للبنات189104النارصية11891ذي قار

3172تصويت عاممدرسة آمنة االبتدائية189105النارصية11891ذي قار

3196تصويت عاممدرسة النضال189106النارصية11891ذي قار

296تصويت عاممدرسة الشهيد ادريس الشيخ علي189107النارصية11891ذي قار

قية االبتدائية189108النارصية11891ذي قار 1152تصويت عاممدرسة الرس 

2158تصويت عامثانوية الحوراء للبنات189109النارصية11891ذي قار

قية189150النارصية11891ذي قار 4307تصويت خاصاعدادية الرس 

2199تصويت عاممدرسة جابر االنصاري2286201المثبن 12862ذي قار

1197تصويت عاممدرسة النورين االبتدائية2286202المثبن 12862ذي قار

1182تصويت عاممدرسة الكندي2286203المثبن 12862ذي قار

6184تصويت عاممتوسطة عاشوراء2286204المثبن 12862ذي قار

2184تصويت عاممدرسة الحرية2286205المثبن 12862ذي قار

6171تصويت عاممدرسة المرتضن2286206المثبن 12862ذي قار

3175تصويت عاممدرسة الحمزة سيد الشهداء2286207المثبن 12862ذي قار

3298تصويت خاصاعدادية التجارة للبنات2286250المثبن 12862ذي قار

3285تصويت خاصاعدادية الوحدة للبنات2286251المثبن 12862ذي قار

5178تصويت عامروضة النارصية2289101النارصية 12891ذي قار

2138تصويت عاممتوسطة الصمود2289102النارصية 12891ذي قار

3158تصويت عاممدرسة الهدى التطبيقية2289103النارصية 12891ذي قار

3141تصويت عاممدرسة العدنانية2289104النارصية 12891ذي قار

396تصويت عاممتوسطة الجنائن للبنات2289105النارصية 12891ذي قار

3146تصويت عاماعدادية الجمهورية2289106النارصية 12891ذي قار

3109تصويت عاممدرسة المركزية االبتدائية2289107النارصية 12891ذي قار

3133تصويت عاممدرسة سعيد ابن جبير2289108النارصية 12891ذي قار

3365تصويت خاصمدرسة الكاظمي2289150النارصية 12891ذي قار

3383تصويت خاصاعدادية الجمهورية2289151النارصية 12891ذي قار

5191تصويت عاممدرسة االنسام االبتدائية3386801اور13868ذي قار

ن3386802اور13868ذي قار 3159تصويت عاممدرسة فتح االبتدائية للبنير

5211تصويت عاممدرسة نهر الفرات االبتدائية3386803اور13868ذي قار

6149تصويت عاممدرسة ابن الفارض االبتدائية3386804اور13868ذي قار
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3194تصويت عاممدرسة الرسالة االبتدائية3386805اور13868ذي قار

ن االبتدائية3386806اور13868ذي قار 2256تصويت عاممدرسة االمامير

1321تصويت عاممدرسة الحقيقة االبتدائية3386807اور13868ذي قار

3364تصويت خاصمدرسة الضىح االبتدائية3386850اور13868ذي قار

3327تصويت خاصمدرسة الرسالة االبتدائية3386851اور13868ذي قار

3264تصويت خاصمدرسة اور االبتدائية3386852اور13868ذي قار

ن3386880اور13868ذي قار نمدرسة فتح االبتدائية للبنير 113تصويت نازحير

ن3389601مدينة الصدر 13896ذي قار 5170تصويت عاممدرسة الخرطوم االبتدائية للبنير

2177تصويت عاممدرسة الزوراء االبتدائية3389602مدينة الصدر 13896ذي قار

6216تصويت عاممدرسة اريدو االبتدائية3389603مدينة الصدر 13896ذي قار

3175تصويت عامروضة اطفال اليمامة3389604مدينة الصدر 13896ذي قار

3154تصويت عاممدرسة الحرية للبنات3389605مدينة الصدر 13896ذي قار

3155تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية3389606مدينة الصدر 13896ذي قار

2187تصويت عاممدرسة مكة المكرمة3389607مدينة الصدر 13896ذي قار

2109تصويت عام(2)مدرسة المصطفن االبتدائية 3389608مدينة الصدر 13896ذي قار

ن3389650مدينة الصدر 13896ذي قار 3265تصويت خاصمدرسة الخرطوم االبتدائية للبنير

3199تصويت خاصمدرسة اريدو االبتدائية3389651مدينة الصدر 13896ذي قار

3146تصويت عاممدرسة اآلداب االبتدائية186801اور21868ذي قار

5153تصويت عاممدرسة االلباب االبتدائية186802اور21868ذي قار

6201تصويت عاممدرسة السديناوية للبنات186803اور21868ذي قار

3154تصويت عاممدرسة زينب االبتدائية186804اور21868ذي قار

فاوي186805اور21868ذي قار 3120تصويت عاممدرسةالشهيد فاضل المرس 

ي االبتدائية186806اور21868ذي قار 3180تصويت عاممدرسة الشهيد محسن الغرائر

5185تصويت عامثانوية حبيب بن مظاهر االسدي186807اور21868ذي قار

ن االبتدائية186809اور21868ذي قار 377تصويت عاممدرسة الميامير

ن186810اور21868ذي قار 1129تصويت عاممدرسة أم البنير

3144تصويت عاممدرسة االصالة االبتدائية186901سيد دخيل21869ذي قار

3163تصويت عاممدرسة الدارمي االبتدائية186902سيد دخيل21869ذي قار

از االبتدائية186903سيد دخيل21869ذي قار ن 3238تصويت عاممدرسة االعيى

5214تصويت عاماعدادية تونس للبنات186904سيد دخيل21869ذي قار

3178تصويت عاممدرسة مصطفن جواد للبنات186905سيد دخيل21869ذي قار

6171تصويت عاممدرسة االوسية االبتدائية186906سيد دخيل21869ذي قار
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ق186907سيد دخيل21869ذي قار 3164تصويت عاممدرسة الغد المرس 

ن186908سيد دخيل21869ذي قار 6209تصويت عامثانوية غرناطة للبنير

ن186909سيد دخيل21869ذي قار 3159تصويت عاممدرسة الشهيد جميل فاخر الدخيلي للبنير

2207تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية186910سيد دخيل21869ذي قار

1227تصويت عاممدرسة االصمعي االبتدائية186912سيد دخيل21869ذي قار

ن186913سيد دخيل21869ذي قار 1318تصويت عاممدرسة الشهيد جليل كوين للبنير

5185تصويت عاماعدادية العقبة للبنات187002االصالح21870ذي قار

3219تصويت عاممدرسة سامراء االبتدائية187003االصالح21870ذي قار

2174تصويت عاممدرسة الصالحية للبنات187004االصالح21870ذي قار

3122تصويت عامثانوية التضامن187005االصالح21870ذي قار

1224تصويت عاممدرسة بدر ال رميض187007االصالح21870ذي قار

1103تصويت عاممدرسة أبن الهيثم األبتدائية187009االصالح21870ذي قار

3157تصويت عاممدرسة الثوار األبتداية187010االصالح21870ذي قار

1114تصويت عاممدرسةالشهيدعبدالجليل خضير187011االصالح21870ذي قار

1254تصويت عاممدرسة البدور االبتدائية187012االصالح21870ذي قار

1308تصويت عاممدرسة التصميم187013االصالح21870ذي قار

2159تصويت عام2مدرسة خولة بنت االزور 189301سومر21893ذي قار

3156تصويت عاممدرسة خولة بنت االزور189302سومر21893ذي قار

2143تصويت عاممدرسة الشهيد كاظم عبد الحسن189303سومر21893ذي قار

3172تصويت عاممدرسة الصديق االبتدائية189304سومر21893ذي قار

3187تصويت عاممدرسة مندىلي االبتدائية189305سومر21893ذي قار

3174تصويت عاممدرسة الجوادين189306سومر21893ذي قار

2173تصويت عاممدرسة البضة189307سومر21893ذي قار

3322تصويت خاصمدرسة الشهيد كاظم عبد الحسن189350سومر21893ذي قار

5194تصويت عاممدرسة البقاع االبتدائية189401الشهداء21894ذي قار

2158تصويت عاممدرسة الحيدرية للبنات189402الشهداء21894ذي قار

3179تصويت عام حزيران االبتدائية1مدرسة 189403الشهداء21894ذي قار

ى189404الشهداء21894ذي قار 5167تصويت عاممدرسة بدر الكير

5185تصويت عاممدرسة ابراهيم طوقان189405الشهداء21894ذي قار

3164تصويت عاممتوسطة احد للبنات189406الشهداء21894ذي قار

ن189407الشهداء21894ذي قار 5162تصويت عاممدرسة البهاء االبتدائية للبنير

3157تصويت عاممدرسة عمار بن يارس189408الشهداء21894ذي قار
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2186تصويت عاممدرسة عبد هللا ابن ام مكتوم189409الشهداء21894ذي قار

2166تصويت عام(2)مدرسة البقاع االبتدائية 189410الشهداء21894ذي قار

5190تصويت عامثانوية النور للبنات189601مدينة الصدر21896ذي قار

3153تصويت عام2مدرسة الحدباء 189602مدينة الصدر21896ذي قار

6187تصويت عاممدرسة ابن ماجد189603مدينة الصدر21896ذي قار

ن189604مدينة الصدر21896ذي قار 3168تصويت عامروضة الياسمير

2181تصويت عام2مدرسة الرباب 189605مدينة الصدر21896ذي قار

3192تصويت عاممدرسة الباسقات189606مدينة الصدر21896ذي قار

5222تصويت عاممدرسة الرباب189607مدينة الصدر21896ذي قار

5174تصويت عاممدرسة الحدباء189608مدينة الصدر21896ذي قار

3159تصويت عاممدرسة رقية189609مدينة الصدر21896ذي قار

ي االبتدائية2286801اور 22868ذي قار 3185تصويت عاممدرسة الحبوئر

3120تصويت عاممدرسة المهج االبتدائية2286802اور 22868ذي قار

3216تصويت عام تموز االبتدائية14مدرسة 2286803اور 22868ذي قار

ن2286804اور 22868ذي قار 3178تصويت عاممتوسطة االرادة للبنير

ن2286805اور 22868ذي قار 2183تصويت عاممدرسة االمان االبتدائية للبنير

موت االبتدائية2286806اور 22868ذي قار 3191تصويت عاممدرسة حضن

5251تصويت عاممدرسة الحديدة االبتدائية2286807اور 22868ذي قار

ي االبتدائية2286808اور 22868ذي قار
3167تصويت عاممدرسة الخالئن

ن2286809اور 22868ذي قار 1290تصويت عاممتوسطة االعمار للبنير

ي االبتدائية2286810اور 22868ذي قار
1182تصويت عاممدرسة الكسائ 

3440تصويت خاصمدرسة الحديدة االبتدائية2286850اور 22868ذي قار

3147تصويت عامثانوية الصديقة للبنات2289301سومر 22893ذي قار

ن 2289302سومر 22893ذي قار 2128تصويت عام2مدرسة القدس االبتدائية للبنير

ن2289303سومر 22893ذي قار 3141تصويت عاممتوسطة القدس للبنير

3138تصويت عاممدرسة المدينة المنورة االبتدائية2289304سومر 22893ذي قار

3145تصويت عاممدرسة العطاء االبتدائية2289305سومر 22893ذي قار

2152تصويت عاماعدادية اور الصناعية2289306سومر 22893ذي قار

1172تصويت عامروضة اطفال الخلود2289307سومر 22893ذي قار

ن للبنات2289308سومر 22893ذي قار 3167تصويت عامثاتوية ام البنير

3344تصويت خاصاعدادية صناعة اور2289350سومر 22893ذي قار

6189تصويت عاممدرسة عبد هللا بن خباب االبتدائية2289401الشهداء 22894ذي قار
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5200تصويت عاممدرسة الوركاء2289402الشهداء 22894ذي قار

ن األبتدائية2289403الشهداء 22894ذي قار 5198تصويت عاممدرسة األكرمير

ن2289404الشهداء 22894ذي قار 3199تصويت عاممدرسة خيير االبتدائية للبنير

ن االبتدائية للبنات2289405الشهداء 22894ذي قار 6185تصويت عاممدرسة غزوة حنير

3178تصويت عاممدرسة ام القرى االبتدائية للبنات2289406الشهداء 22894ذي قار

3177تصويت عام1مدرسة شاكر الغرباوي 2289407الشهداء 22894ذي قار

5194تصويت عام(2)ثانوية الوركاء 2289408الشهداء 22894ذي قار

3191تصويت عاممدرسة االري    ج االبتدائية2289409الشهداء 22894ذي قار

2171تصويت عام2مدرسة شاكر الغرباوي 2289410الشهداء 22894ذي قار

3156تصويت عاماعدادية النارصية للبنات2289601مدينة الصدر 22896ذي قار

3130تصويت عاممعهد المعلمات2289602مدينة الصدر 22896ذي قار

5155تصويت عامثانوية مهد االنبياء2289603مدينة الصدر 22896ذي قار

2157تصويت عامثانوية المختار2289604مدينة الصدر 22896ذي قار

3173تصويت عاممدرسة دعبل الخزاعي2289605مدينة الصدر 22896ذي قار

3128تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية للبنات2289606مدينة الصدر 22896ذي قار

2164تصويت عاممتوسطة البشائر للبنات2289607مدينة الصدر 22896ذي قار

ن3389301سومر 23893ذي قار 3170تصويت عاممدرسة المسيب للبنير

5182تصويت عاممتوسطة االندلس3389302سومر 23893ذي قار

3152تصويت عاممدرسة الندى3389303سومر 23893ذي قار

ن 3389304سومر 23893ذي قار 5159تصويت عام2اعدادية المركزية للبنير

ن3389305سومر 23893ذي قار 3166تصويت عاماعدادية المركزية للبنير

ن3389306سومر 23893ذي قار 2157تصويت عاممدرسة تبوك االبتدائية للبنير

ن3389307سومر 23893ذي قار 3141تصويت عاممدرسة المناذرة االبتدائية للبنير

1159تصويت عامروضة النيسم3389308سومر 23893ذي قار

3175تصويت عاممدرسة اصحاب الكساء االبتدائية3389309سومر 23893ذي قار

5125تصويت عام1اعدادية محمد باقر الصدر 3389401الشهداء 23894ذي قار

ن3389402الشهداء 23894ذي قار 6168تصويت عاممدرسة الحجاز االبتدائية للبنير

ن3389403الشهداء 23894ذي قار 6140تصويت عاممدرسة االبرار االبتدائية للبنير

5159تصويت عام2اعدادية محمد باقر الصدر 3389404الشهداء 23894ذي قار

ن3389405الشهداء 23894ذي قار ي تراب للبنير 1167تصويت عامثانوية ائر

3152تصويت عاممدرسة العفاف االبتدائية للبنات3389406الشهداء 23894ذي قار

ن للبنات3389407الشهداء 23894ذي قار 3160تصويت عامثانوية أم المؤمنير

Page 235 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

ي بكر187701النض31877ذي قار 6195تصويت عاممدرسة محمد بن ائر

ن187702النض31877ذي قار 5196تصويت عاممدرسة النض االبتدائية للبنير

5192تصويت عاماعدادية النض للبنات187703النض31877ذي قار

3194تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت187704النض31877ذي قار

ن187705النض31877ذي قار 3152تصويت عاماعدادية البضتير

2169تصويت عاممدرسة سلمان المحمدي187706النض31877ذي قار

3151تصويت عاممدرسة الحريري االبتدائية187707النض31877ذي قار

2125تصويت عام كانون االبتدائية6مدرسة 187708النض31877ذي قار

2144تصويت عاممدرسة االنوار187709النض31877ذي قار

3202تصويت عامثانوية غزة للبنات187801الرفاعي31878ذي قار

6274تصويت عاممدرسة الدار البيضاء االبتدائية187802الرفاعي31878ذي قار

6218تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية187803الرفاعي31878ذي قار

6200تصويت عاممدرسة الرفاعي االبتدائية االوىل187806الرفاعي31878ذي قار

6183تصويت عاممدرسة سيف بن ذي يزن االبتدائية للبنات187807الرفاعي31878ذي قار

3188تصويت عاممدرسة الورود االبتدائية187809الرفاعي31878ذي قار

ن187810الرفاعي31878ذي قار 5190تصويت عاممدرسة النواظم االبتدائية للبنير

6163تصويت عاممدرسة خديجة االبتدائية187811الرفاعي31878ذي قار

1196تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية187812الرفاعي31878ذي قار

1230تصويت عامكلية االدارة واالقتصاد187813الرفاعي31878ذي قار

3346تصويت خاصمركز شباب الرفاعي187850الرفاعي31878ذي قار

نمركز شباب الرفاعي187880الرفاعي31878ذي قار 13تصويت نازحير

3190تصويت عاممتوسطة الزهور للبنات187901قلعة سكر31879ذي قار

5227تصويت عاماعدادية األطهار187902قلعة سكر31879ذي قار

6182تصويت عاممدرسة زليخة االبتدائية للبنات187903قلعة سكر31879ذي قار

3181تصويت عاممدرسة قلعة سكر االبتدائية للبنات187904قلعة سكر31879ذي قار

2155تصويت عاممدرسة الربيع للتعليم االساىسي187905قلعة سكر31879ذي قار

5193تصويت عاممدرسة التطوير للبنات187906قلعة سكر31879ذي قار

3216تصويت عاماعدادية النيل للبنات187907قلعة سكر31879ذي قار

3218تصويت عاممدرسة الكحالء187908قلعة سكر31879ذي قار

3111تصويت عاممتوسطة دار الندوة187909قلعة سكر31879ذي قار

1151تصويت عاممدرسة البطولة187911قلعة سكر31879ذي قار

3228تصويت عاممدرسة الحضن االبتدائية187912قلعة سكر31879ذي قار
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1176تصويت عاممدرسة الرميله األبتدائية للبنات187913قلعة سكر31879ذي قار

ب األبتدائية187914قلعة سكر31879ذي قار 2119تصويت عاممدرسة يير

388تصويت عاممدرسة الشهيد علي العكلي187915قلعة سكر31879ذي قار

5211تصويت عاممدرسة ذو الفقار االبتدائية188001الفجر31880ذي قار

2202تصويت عاماعدادية الوفاء للبنات188002الفجر31880ذي قار

1253تصويت عاممتوسطة الشهيد عماد كاظم188003الفجر31880ذي قار

ي188006الفجر31880ذي قار 3198تصويت عاممدرسة الشهيد ماجد الركائر

3209تصويت عاممدرسة الفجر االوىل االبتدائية188007الفجر31880ذي قار

3182تصويت عاممدرسة الحارث االبتدائية188008الفجر31880ذي قار

3223تصويت عاممدرسة النبوغ االبتدائية188010الفجر31880ذي قار

1216تصويت عاممدرسة االستقامة االبتدائية188011الفجر31880ذي قار

3140تصويت عاممدرسة االزدهار188014الفجر31880ذي قار

3195تصويت عاممدرسة االرادة االبتدائية188015الفجر31880ذي قار

1284تصويت عاممدرسة الشهيد عزيز حنون االبتدائية188016الفجر31880ذي قار

ن2287701النض 32877ذي قار 3178تصويت عاممدرسة التضامن االبتدائية للبنير

2198تصويت عاممدرسة جميل بن معمر االبتدائية2287702النض 32877ذي قار

ن2287703النض 32877ذي قار 3155تصويت عاماعدادية النض للبنير

5196تصويت عاممدرسة االستقالل االبتدائية2287704النض 32877ذي قار

5195تصويت عاممدرسة الطائف االبتدائية2287705النض 32877ذي قار

2165تصويت عاممتوسطة خديجة للبنات2287706النض 32877ذي قار

2185تصويت عاممتوسطة الكوثر االبتدائية2287707النض 32877ذي قار

2164تصويت عاممدرسة العودة االبتدائية2287709النض 32877ذي قار

3128تصويت عاممدرسة رشيد االبتدائية2287710النض 32877ذي قار

1341تصويت عاممدرسة القدوه االبتدائية2287711النض 32877ذي قار

3166تصويت عاممدرسة الجواد االبتدائية2287801الرفاعي 32878ذي قار

ن االبتدائية2287802الرفاعي 32878ذي قار 6176تصويت عاممدرسة االمير

3117تصويت عاممدرسة المحبة االبتدائية2287803الرفاعي 32878ذي قار

3140تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية2287804الرفاعي 32878ذي قار

5161تصويت عاممدرسة االصالح االبتدائية2287805الرفاعي 32878ذي قار

3107تصويت عاممدرسة الوالء االبتدائية2287806الرفاعي 32878ذي قار

ي الدين الحلي2287807الرفاعي 32878ذي قار
2133تصويت عاممدرسة صفن

5143تصويت عاممدرسة الثقة االبتدائية2287808الرفاعي 32878ذي قار
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3142تصويت عاممدرسة الجزيرة االبتدائية2287809الرفاعي 32878ذي قار

5232تصويت عاممدرسة المنفلوطي2287901قلعة سكر 32879ذي قار

2194تصويت عاممدرسة المنهل االبتدائية2287903قلعة سكر 32879ذي قار

2177تصويت عاممدرسة ابن خلدون2287904قلعة سكر 32879ذي قار

3288تصويت عاممدرسة الطموح2287905قلعة سكر 32879ذي قار

5267تصويت عاممدرسة التقوى االبتدائية2287906قلعة سكر 32879ذي قار

2208تصويت عاممدرسة المسعودي2287907قلعة سكر 32879ذي قار

2258تصويت عاممدرسة ابن سالم الجمىحي2287908قلعة سكر 32879ذي قار

3201تصويت عاممتوسطة النبأ العظيم2287909قلعة سكر 32879ذي قار

ن2287910قلعة سكر 32879ذي قار 2188تصويت عاماعدادية قلعة سكر للبنير

1235تصويت عاممدرسة االضواء االبتدائية2287911قلعة سكر 32879ذي قار

ن2287950قلعة سكر 32879ذي قار 2248تصويت خاصاعدادية قلعة سكر للبنير

3196تصويت عاممدرسة االمير علي االبتدائية3387801الرفاعي 33878ذي قار

اس االبتدائية3387802الرفاعي 33878ذي قار 1214تصويت عاممدرسة النير

5162تصويت عاممدرسة االعتماد االبتدائية3387803الرفاعي 33878ذي قار

3133تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية3387804الرفاعي 33878ذي قار

3143تصويت عاممدرسة النعمان االبتدائية3387805الرفاعي 33878ذي قار

2131تصويت عاممدرسة السؤدد االبتدائية3387806الرفاعي 33878ذي قار

3177تصويت عاممدرسة الشهامة االبتدائية3387807الرفاعي 33878ذي قار

5159تصويت عاممدرسة سوق الشيوخ االبتدائية186401سوق الشيوخ41864ذي قار

5176تصويت عاممدرسة الفرات186402سوق الشيوخ41864ذي قار

3139تصويت عاممدرسة االسماعيلية االبتدائية186403سوق الشيوخ41864ذي قار

5130تصويت عاماعدادية سوق الشيوخ للبنات186404سوق الشيوخ41864ذي قار

ن186405سوق الشيوخ41864ذي قار 5172تصويت عاماعدادية سوق الشيوخ للبنير

3162تصويت عاممدرسة اهل البيت االبتدائية186406سوق الشيوخ41864ذي قار

ن186407سوق الشيوخ41864ذي قار ن للبنير 2177تصويت عاممتوسطة االمام الحسير

6143تصويت عاممدرسة المربد االبتدائية186408سوق الشيوخ41864ذي قار

3155تصويت عاممدرسة السعادة االبتدائية186409سوق الشيوخ41864ذي قار

2175تصويت عام2مدرسة سوق الشيوخ االبتدائية 186410سوق الشيوخ41864ذي قار

5220تصويت عاممدرسة ام سلمة االبتدائية للبنات186411سوق الشيوخ41864ذي قار

ن186412سوق الشيوخ41864ذي قار 6188تصويت عاممدرسة الوهج االبتدائية للبنير

3159تصويت عاممدرسة الحليمة االبتدائية186413سوق الشيوخ41864ذي قار

Page 238 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

2173تصويت عاممدرسة البطاط االبتدائية186414سوق الشيوخ41864ذي قار

3143تصويت عاممدرسة طوئر186601العكيكة41866ذي قار

6222تصويت عاممدرسة العكيكة االبتدائية186603العكيكة41866ذي قار

ن186604العكيكة41866ذي قار 3174تصويت عاممتوسطة فلسطير

2189تصويت عاممتوسطة ابن سينا186605العكيكة41866ذي قار

5173تصويت عامثانوية االشبال186606العكيكة41866ذي قار

2173تصويت عاممدرسة ابن جبير186607العكيكة41866ذي قار

ي الشهداء االبتدائية186608العكيكة41866ذي قار 1171تصويت عاممدرسة ائر

1198تصويت عاممتوسطة تدمر186609العكيكة41866ذي قار

ي186610العكيكة41866ذي قار 2186تصويت عامثانوية البحيى

1154تصويت عاممدرسة اسد هللا االبتدائية186611العكيكة41866ذي قار

3145تصويت عاممدرسة النارصة االبتدائية186612العكيكة41866ذي قار

ي سعيد41867ذي قار
3150تصويت عاممدرسة اهل الكساء186701كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
5179تصويت عاممدرسة التسامح االبتدائية186702كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
3134تصويت عاممدرسة االمجاد االبتدائية186703كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
وق االبتدائية186704كرمة ببن 5209تصويت عاممدرسة الرس 

ي سعيد41867ذي قار
6180تصويت عاممدرسة الكرمة االبتدائية186705كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
ن186706كرمة ببن 2148تصويت عاماعدادية الكرمة للبنير

ي سعيد41867ذي قار
3157تصويت عاممدرسة الطليعة186707كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
2190تصويت عاممدرسة االمام موىس الكاظم186708كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
3146تصويت عاممدرسة الزهاوي االبتدائية186709كرمة ببن

ي سعيد41867ذي قار
ن186710كرمة ببن 5196تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائية للبنير

3159تصويت عاممدرسة االمام المنتظر االبتدائية187102الفهود41871ذي قار

3188تصويت عاماعدادية المصطفن187103الفهود41871ذي قار

3185تصويت عاممدرسة الخزرجية187104الفهود41871ذي قار

5236تصويت عاممدرسة الصدوق187105الفهود41871ذي قار

5234تصويت عاممدرسة الهداية187106الفهود41871ذي قار

ن187107الفهود41871ذي قار 3179تصويت عاماعدادية الفهود للبنير

5205تصويت عاممدرسة االنتفاضة187108الفهود41871ذي قار

3218تصويت عاممدرسة الرسول األبتدائية187109الفهود41871ذي قار

1285تصويت عاممدرسة المخزومي االبتدائية المختلطة187110الفهود41871ذي قار

3185تصويت عاممدرسة البطائح االبتدائية للبنات187201المنار41872ذي قار
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ن187202المنار41872ذي قار 1251تصويت عاممدرسة الوفاق االبتدائية للبنير

ن187301الجبايش41873ذي قار 5212تصويت عامثانوية حيفا للبنير

6205تصويت عاممدرسة قريش االبتدائية187302الجبايش41873ذي قار

3190تصويت عاممدرسة الجزائر االبتدائية للبنات187303الجبايش41873ذي قار

ن187304الجبايش41873ذي قار 3173تصويت عامثانوية الجزائر للبنير

2156تصويت عاممدرسة الشاط  االبتدائية187305الجبايش41873ذي قار

ي187306الجبايش41873ذي قار
3188تصويت عاممدرسة ابو القاسم الخوئ 

ن187307الجبايش41873ذي قار 3193تصويت عاممدرسة الغديرية االبتدائية للبنير

3245تصويت عامثانوية الجبايش187308الجبايش41873ذي قار

3224تصويت عاممدرسة الدوحة الحيدرية187309الجبايش41873ذي قار

2342تصويت خاصاعدادية الجزائر187350الجبايش41873ذي قار

3201تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية189201الطار41892ذي قار

ن189202الطار41892ذي قار 3193تصويت عامثانوية الشهداء للبنير

3191تصويت عاممدرسة الرفعة االبتدائية189203الطار41892ذي قار

2214تصويت عاممدرسة البيان االبتدائية189204الطار41892ذي قار

1289تصويت عاممدرسة التمار االبتدائية189205الطار41892ذي قار

1192تصويت عاممدرسة االقدام االبتدائية189206الطار41892ذي قار

1189تصويت عاممدرسة الكفاح االبتدائية189207الطار41892ذي قار

ن189208الطار41892ذي قار 1348تصويت عامثانوية االكارم للبنير

6185تصويت عاممدرسة الشهيد عباس الجوهر االبتدائية2286401سوق الشيوخ 42864ذي قار

5176تصويت عاممدرسة المعراج االبتدائية2286402سوق الشيوخ 42864ذي قار

ن2286403سوق الشيوخ 42864ذي قار 6169تصويت عاماعدادية كربالء للبنير

ن 2286404سوق الشيوخ 42864ذي قار 5186تصويت عام2اعدادية كربالء للبنير

6166تصويت عاممدرسة الشهيد عادل حموده2286405سوق الشيوخ 42864ذي قار

1176تصويت عاممدرسة تونس االبتدائية2286406سوق الشيوخ 42864ذي قار

3177تصويت عاممدرسة مالك األشيى2286407سوق الشيوخ 42864ذي قار

5175تصويت عامثانوية النبوغ للبنات2286408سوق الشيوخ 42864ذي قار

6214تصويت عاممدرسة الطاهرة االبتدائية2286409سوق الشيوخ 42864ذي قار

5213تصويت عاممدرسة البالغة2286410سوق الشيوخ 42864ذي قار

3136تصويت عاممدرسة الشموع االبتدائية2286411سوق الشيوخ 42864ذي قار

1262تصويت عاممدرسة نهاوند االبتدائية2286412سوق الشيوخ 42864ذي قار

1263تصويت عاممدرسة ابراهيم المجاب االبتدائية2286413سوق الشيوخ 42864ذي قار

Page 240 of 268



المحافظة
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اعاسم مركز التسجيل اعرقم مركز االقتر اعنوع التصويتاسم مركز االقتر عدد األصواترقم محطة االقتر

ن2286450سوق الشيوخ 42864ذي قار 4337تصويت خاصاعدادية كربالء للبنير

ن187401الشطرة51874ذي قار 6148تصويت عاممدرسة الفاطمية االبتدائية للبنير

ن 187402الشطرة51874ذي قار 6133تصويت عام(1)مدرسة سومر االبتدائية للبنير

5154تصويت عام1مدرسة المكارم االبتدائية للبنات 187403الشطرة51874ذي قار

ن187404الشطرة51874ذي قار 3106تصويت عامروضة حي المعلمير

5140تصويت عام2متوسطة الشطرة للبنات 187405الشطرة51874ذي قار

5178تصويت عاممدرسة ابراهيم الكرباىسي187406الشطرة51874ذي قار

3133تصويت عاممدرسة الشهيد عادل الطعان االبتدائية187407الشطرة51874ذي قار

3103تصويت عاممدرسة الشهيد رحمن االخرس االبتدائية187408الشطرة51874ذي قار

5145تصويت عاممتوسطة الشطرة للبنات187409الشطرة51874ذي قار

2118تصويت عام2مدرسة المكارم االبتدائية للبنات 187410الشطرة51874ذي قار

ن 187411الشطرة51874ذي قار 2149تصويت عام(2)مدرسة سومر االبتدائية للبنير

1349تصويت خاصمتوسطة الشطرة للبنات187450الشطرة51874ذي قار

1376تصويت خاصمدرسة الشهيد رحمن االخرس االبتدائية187451الشطرة51874ذي قار

3144تصويت عاممدرسة مؤمن قريش االبتدائية187501الغراف51875ذي قار

3137تصويت عاممدرسة شهداء الطف187502الغراف51875ذي قار

6155تصويت عاممدرسة الحياة االبتدائية187503الغراف51875ذي قار

ن للبنات187504الغراف51875ذي قار 3169تصويت عاممدرسة ام البنير

6154تصويت عاممدرسةالسيدمجيدهجر المفضل187505الغراف51875ذي قار

5187تصويت عاممدرسة الغراف االبتدائية187506الغراف51875ذي قار

2142تصويت عاممدرسة المعارف االبتدائية187507الغراف51875ذي قار

3234تصويت عاممدرسة الفالح االبتدائية187508الغراف51875ذي قار

2173تصويت عاممدرسة االهداف االبتدائية187509الغراف51875ذي قار

ي االبتدائية187510الغراف51875ذي قار 3137تصويت عاممدرسة حمورائر

2121تصويت عاممدرسة النبالء االبتدائية187511الغراف51875ذي قار

1145تصويت عاممدرسة السيد مهدي الحكيم187512الغراف51875ذي قار

3230تصويت عاممدرسة االبداع187601الدواية51876ذي قار

2171تصويت عاممدرسة الدواية االبتدائية187602الدواية51876ذي قار

3175تصويت عاماعدادية الزهراء للبنات187603الدواية51876ذي قار

5194تصويت عاممدرسة الرواد االبتدائية187604الدواية51876ذي قار

5206تصويت عاممدرسة االشعاع االبتدائية187605الدواية51876ذي قار

ن187606الدواية51876ذي قار 3165تصويت عاممدرسة ابو طالب للبنير
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5226تصويت عاممدرسة االستبصار187607الدواية51876ذي قار

6223تصويت عامثانوية المؤمنات للبنات187608الدواية51876ذي قار

2186تصويت عاممدرسة المواهب االبتدائية187609الدواية51876ذي قار

6180تصويت عاممدرسة االيمان االبتدائية187610الدواية51876ذي قار

372تصويت عام اذار االبتدائية1مدرسة 187611الدواية51876ذي قار

ي االبتدائية187612الدواية51876ذي قار 3127تصويت عاممدرسة الطير

ي االبتدائية187613الدواية51876ذي قار
ن
393تصويت عاممدرسة الرصاف

391تصويت عاممدرسة الشيماء االبتدائية187614الدواية51876ذي قار

3160تصويت عاممدرسة الوميض االبتدائية187615الدواية51876ذي قار

6157تصويت عاممدرسة النهضة االبتدائية189501اكد51895ذي قار

3122تصويت عاممدرسة بنغازي االبتدائية189502اكد51895ذي قار

3108تصويت عاممدرسة الهجرة االبتدائية189503اكد51895ذي قار

6145تصويت عاممدرسة العباسية االبتدائية189504اكد51895ذي قار

296تصويت عام2مدرسة الطالئع االبتدائية 189505اكد51895ذي قار

3149تصويت عاممدرسة الشطرة االبتدائية189506اكد51895ذي قار

ن189507اكد51895ذي قار 3113تصويت عاماعدادية الشطرة للبنير

3112تصويت عاماعدادية العودة189508اكد51895ذي قار

3175تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية189509اكد51895ذي قار

5147تصويت عاممدرسة الالذقية االبتدائية189510اكد51895ذي قار

3131تصويت عام(2)مدرسة بنغازي االبتدائية 189511اكد51895ذي قار

3137تصويت عاممدرسة الطالئع االبتدائية189512اكد51895ذي قار

1285تصويت عاممدرسة السنابل االبتدائية189513اكد51895ذي قار

5189تصويت عاممدرسة عمر بن عبد العزيز2287401الشطرة 52874ذي قار

3124تصويت عاممدرسة الشطرة االبتدائية للبنات2287402الشطرة 52874ذي قار

6161تصويت عاممدرسة المحمرة للبنات2287403الشطرة 52874ذي قار

ن2287404الشطرة 52874ذي قار 5168تصويت عاممتوسطة الشطرة للبنير

6162تصويت عاماعدادية الحدباء للبنات2287405الشطرة 52874ذي قار

وت االبتدائية2287406الشطرة 52874ذي قار 5169تصويت عاممدرسة بير

1127تصويت عاماعدادية صناعة اكد2287407الشطرة 52874ذي قار

6185تصويت عاممدرسة الفضيلة االبتدائية2287501الغراف 52875ذي قار

3148تصويت عاممدرسة الشهيد كامل ضيغم2287503الغراف 52875ذي قار

6186تصويت عاممدرسة االتحاد االبتدائية2287504الغراف 52875ذي قار
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3197تصويت عاممدرسة الصباح االبتدائية2287505الغراف 52875ذي قار

1136تصويت عاممدرسة تهامة االبتدائية2287506الغراف 52875ذي قار

5125تصويت عاممدرسة النهرين االبتدائية2287507الغراف 52875ذي قار

6129تصويت عاممدرسة المعرفة االبتدائية2287508الغراف 52875ذي قار

3116تصويت عاممدرسة الخلد االبتدائية2287509الغراف 52875ذي قار

2129تصويت عاممدرسة الفرسان االبتدائية2287510الغراف 52875ذي قار

3180تصويت عامثانوية الفصاحة المختلطة2287511الغراف 52875ذي قار

3197تصويت عاممدرسة اليمن االبتدائية2289501اكد 52895ذي قار

3136تصويت عاممدرسة توكلنا عل هللا االبتدائية2289502اكد 52895ذي قار

5197تصويت عاممدرسة عبد هللا بن مسعود2289504اكد 52895ذي قار

3186تصويت عاممدرسة الحسينية األبتدائية2289505اكد 52895ذي قار

5185تصويت عامثانوية الجهاد المختلطة2289506اكد 52895ذي قار

3174تصويت عامثانوية االمام الصادق2289507اكد 52895ذي قار

3160تصويت عاممدرسة العهد الجديد2289508اكد 52895ذي قار

3192تصويت عاممدرسة الجهاد االبتدائية2289509اكد 52895ذي قار

2152تصويت عاممدرسة الصدرين االبتدائية2289510اكد 52895ذي قار

2133تصويت عاممدرسة شهيد الجمعة االبتدائية2289511اكد 52895ذي قار

ن2289512اكد 52895ذي قار 1301تصويت عاممدرسة شهداء دير ياسير

1263تصويت عاممدرسة االبتهاج األبتدائية2289513اكد 52895ذي قار

ن3387401الشطرة 53874ذي قار  للبنير
6192تصويت عاممتوسطة العروة الوثفى

ى االبتدائية3387402الشطرة 53874ذي قار 5149تصويت عاممدرسة بدر الكير

5177تصويت عاماعدادية بردى للبنات3387403الشطرة 53874ذي قار

ي3387404الشطرة 53874ذي قار 5139تصويت عاممتوسطة الشهيد عبد االمير الركائر

ي الشطرة3387405الشطرة 53874ذي قار
ن
ي ف

3149تصويت عامالمعهد الفبن

6181تصويت عاممدرسة المناهل3387406الشطرة 53874ذي قار

ن3387407الشطرة 53874ذي قار 2124تصويت عاممدرسة اسوان االبتدائية للبنير

ي االبتدائية3387408الشطرة 53874ذي قار ق العرئر
5171تصويت عاممدرسة المرس 

ين182301الجديدة11823م ي س   ان ن 2107تصويت عاممتوسطة المتمير

2148تصويت عامثانوية التحرير للبنات182302الجديدة11823م ي س   ان

ن182303الجديدة11823م ي س   ان 3122تصويت عاممدرسة الرسالة للبنير

2133تصويت عاممدرسة الصفوة االبتدائية182304الجديدة11823م ي س   ان

اس االبتدائية182305الجديدة11823م ي س   ان 3128تصويت عاممدرسة النير
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3135تصويت عاممدرسة الخنساء االبتدائية182306الجديدة11823م ي س   ان

3352تصويت خاصمدرسة الوثبة االبتدائية182350الجديدة11823م ي س   ان

نمدرسة الوثبة االبتدائية182380الجديدة11823م ي س   ان 1تصويت نازحير

6122تصويت عاممدرسة السيدة زينب االبتدائية182401االنتصار11824م ي س   ان

2153تصويت عاممعهد اعداد المعلمات182402االنتصار11824م ي س   ان

3124تصويت عامجامعة االمام الصادق182403االنتصار11824م ي س   ان

5110تصويت عام(التجارة )اعدادية العمارة المهنية182404االنتصار11824م ي س   ان

2147تصويت عامثانوية العمارة للبنات182405االنتصار11824م ي س   ان

1163تصويت عام(ع)مدرسة االمام محمد الباقر182406االنتصار11824م ي س   ان

ي11825م ي س   ان ن182501المفاتل العرئر 1205تصويت عاممتوسطة الرسول للبنير

ي11825م ي س   ان ي االبتدائية182502المفاتل العرئر 6206تصويت عاممدرسة الرائد العرئر

ي11825م ي س   ان ين االبتدائية182503المفاتل العرئر 6190تصويت عاممدرسة ثورة العرس 

ي11825م ي س   ان 6159تصويت عاممدرسة رابعة العدوية االبتدائية182504المفاتل العرئر

ي11825م ي س   ان 6192تصويت عاماالبتدائية(ع)مدرسة اهل البيت 182505المفاتل العرئر

ي11825م ي س   ان 6201تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان182506المفاتل العرئر

ن182701المثبن11827م ي س   ان 6138تصويت عاممدرسة القاهرة االبتدائية للبنير

3136تصويت عاممتوسطة الشيماء للبنات182702المثبن11827م ي س   ان

ن182703المثبن11827م ي س   ان 2112تصويت عاممتوسطة ابو تراب للبنير

1234تصويت عاممدرسة الجواهري االبتدائية182704المثبن11827م ي س   ان

ن182750المثبن11827م ي س   ان 3361تصويت خاصمدرسة القاهرة االبتدائية للبنير

ي11828م ي س   ان ن182801الفارس العرئر 6204تصويت عامثانوية حسان بن ثابت للبنير

ي11828م ي س   ان 6224تصويت عاممدرسة الفاطمية االبتدائية182802الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 5184تصويت عاممدرسةالشهيدمحمدباقرالصدر182803الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 3176تصويت عامثانوية نسيبة االنصارية للبنات182804الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 5161تصويت عاممدرسة الربيع182805الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 5189تصويت عاممدرسة اسيا182806الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 3206تصويت عاممدرسة بابل االبتدائية182807الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 3193تصويت عاممدرسة الغدير االبتدائية182808الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 3305تصويت خاصمدرسة الشهيد محمد باقر الصدر االبتدائية182850الفارس العرئر

ي11828م ي س   ان 3307تصويت خاصمدرسة البهاء االبتدائية182851الفارس العرئر

5184تصويت عاممدرسة النبأ االبتدائية182901الثورة11829م ي س   ان

3159تصويت عاممدرسة الوركاء االبتدائية للبنات182902الثورة11829م ي س   ان
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5164تصويت عاممتوسطة غرناطة للبنات182903الثورة11829م ي س   ان

3162تصويت عامروضة اطفال الربيع182904الثورة11829م ي س   ان

3158تصويت عاممدرسة المنار االبتدائية182905الثورة11829م ي س   ان

3149تصويت عاممدرسة التظامن االبتدائية2282301الجديدة 12823م ي س   ان

ن2282302الجديدة 12823م ي س   ان 1177تصويت عاماعدادية دار السالم للبنير

369تصويت عامثانوية السيناء للبنات2282303الجديدة 12823م ي س   ان

3139تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية2282304الجديدة 12823م ي س   ان

2184تصويت عاممدرسة حليمة السعدية االبتدائية2282305الجديدة 12823م ي س   ان

3388تصويت خاصمدرسة التضامن2282350الجديدة 12823م ي س   ان

3153تصويت عاممدرسة كافل اليتيم2282401االنتصار 12824م ي س   ان

ن2282402االنتصار 12824م ي س   ان 5212تصويت عاممعهد اعداد المعلمير

3219تصويت عاممدرسة زين القوس االبتدائية2282403االنتصار 12824م ي س   ان

ن2282404االنتصار 12824م ي س   ان  للبنير
6218تصويت عامثانوية المرتطن

ي 12825م ي س   ان 3210تصويت عاممدرسة العهد الجديد االبتدائية2282501المقاتل العرئر

ي 12825م ي س   ان ن2282502المقاتل العرئر ي للبنير
5170تصويت عاممتوسطة رشيد عاىلي الكيالئن

ي 12825م ي س   ان 5223تصويت عاممدرسة بور سعيد االبتدائية2282503المقاتل العرئر

ي 12825م ي س   ان 3207تصويت عاممدرسة الفرات2282504المقاتل العرئر

ي 12825م ي س   ان 5161تصويت عاممدرسة الرواد االبتدائية الريفية2282505المقاتل العرئر

ي 12825م ي س   ان 3220تصويت عاممدرسة االمل2282506المقاتل العرئر

2151تصويت عاممدرسة الرسالة االبتدائية المختلطة2282701المثبن 12827م ي س   ان

2132تصويت عاماعدادية الزوراء للبنات2282702المثبن 12827م ي س   ان

ب االبتدائية المختلطة2282703المثبن 12827م ي س   ان 2109تصويت عاممدرسة اليير

ن2282704المثبن 12827م ي س   ان 2150تصويت عاممدرسة ميسان االبتدائية للبنير

3100تصويت عامروضة اطفال الثورة2282705المثبن 12827م ي س   ان

3364تصويت خاصمدرسة الرسالة االبتدائية المختلطة2282750المثبن 12827م ي س   ان

ي 12828م ي س   ان 5177تصويت عاممدرسة الحوراء االبتدائية المختلطة2282801الفارس العرئر

ي 12828م ي س   ان ن2282802الفارس العرئر 3157تصويت عاممدرسة المجد االبتدائية للبنير

ي 12828م ي س   ان 3146تصويت عاممعهد االمل للصم والبكم2282803الفارس العرئر

ي 12828م ي س   ان 3172تصويت عاممدرسة اسامة بن زيد االبتدائية2282804الفارس العرئر

ي 12828م ي س   ان 2179تصويت عاممدرسة امنة بنت وهب2282805الفارس العرئر

ي 12828م ي س   ان 3146تصويت عاممدرس ابو فضل العباس ع االبتدائية2282806الفارس العرئر

ي 12828م ي س   ان 126تصويت خاصمدرسة الحوراء االبتدائية2282850الفارس العرئر
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2190تصويت عاممدرسة االحرار االبتدائية2282902الثورة 12829م ي س   ان

ن2282903الثورة 12829م ي س   ان 5198تصويت عامثانوية ميثم التمار للبنير

3181تصويت عاممدرسة ابن النفيس االبتدائية2282904الثورة 12829م ي س   ان

1218تصويت عاممدرسة تونس االبتدائية2282905الثورة 12829م ي س   ان

ن االبتدائية182101الكرامة21821م ي س   ان 5301تصويت عاممدرسة حطير

3203تصويت عاممدرسة يعرب االبتدائية182102الكرامة21821م ي س   ان

3221تصويت عاممدرسة الهاشمية االبتدائية182103الكرامة21821م ي س   ان

ق االبتدائية182104الكرامة21821م ي س   ان 2212تصويت عاممدرسة البير

5271تصويت عاممدرسة ابن حيان182105الكرامة21821م ي س   ان

2214تصويت عاممدرسة ابن هيثم182106الكرامة21821م ي س   ان

5122تصويت عاممدرسة الخالدين االبتدائية30182601قطاع 21826م ي س   ان

ن30182603قطاع 21826م ي س   ان 3145تصويت عاممتوسطة االبرار للبنير

ي االبتدائية30182604قطاع 21826م ي س   ان
3140تصويت عاممدرسة النابغة الذبيائن

5114تصويت عاممدرسة البتول االبتدائية30182605قطاع 21826م ي س   ان

ن30182650قطاع 21826م ي س   ان 3358تصويت خاصمتوسطة االبرار للبنير

5161تصويت عاممدرسة االمام الهادي183001الهدى21830م ي س   ان

3161تصويت عامثانوية بنت الهدى183002الهدى21830م ي س   ان

2138تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية183003الهدى21830م ي س   ان

2186تصويت عاممتوسطة محمد مهدي الجواهري183004الهدى21830م ي س   ان

5183تصويت عاممدرسة سيد الشهداء االبتدائية183005الهدى21830م ي س   ان

3184تصويت عاممدرسة ابراهيم المجاب االبتدائية183006الهدى21830م ي س   ان

ي183007الهدى21830م ي س   ان
3169تصويت عاممدرسة الشهيد صالح عبد علي الحلفن

4356تصويت خاصمدرسة شط العرب االبتدائية183050الهدى21830م ي س   ان

ي21831م ي س   ان
ى
ف 6255تصويت عاممدرسة ائمة البقيع االبتدائية183101علي الرس 

ي21831م ي س   ان
ى
ف 3190تصويت عامثاتوية االقض للبنات183102علي الرس 

ي21831م ي س   ان
ى
ف ي الصناعية183103علي الرس 

ى
ف 3196تصويت عاماعدادية علي الرس 

ي21831م ي س   ان
ى
ف 5230تصويت عاممدرسة مض العربية االبتدائية183104علي الرس 

ي21831م ي س   ان
ى
ف 1372تصويت خاصمدرسة ائمة البقيع االبتدائية183150علي الرس 

ن االبتدائية183201كميت21832م ي س   ان 3214تصويت عاممدرسة الثقلير

ي االبتدائية183202كميت21832م ي س   ان 3254تصويت عاممدرسة ابو القاسم الشائر

6228تصويت عامثاتوية كميت للبنات183203كميت21832م ي س   ان

5224تصويت عاممدرسة كميت االبتدائية للبنات183204كميت21832م ي س   ان
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ن183205كميت21832م ي س   ان 5229تصويت عاممتوسطة االعراف للبنير

ن183206كميت21832م ي س   ان 3143تصويت عامثانوية كميت للبنير

ح21859م ي س   ان ن185901المرس  ح االبتدائية للبنير 5216تصويت عاممدرسة المرس 

ح21859م ي س   ان ح االبتدائية للبنات185902المرس  3162تصويت عاممدرسة المرس 

ح21859م ي س   ان ن185903المرس  ح للبنير 3204تصويت عامثانوية المرس 

ح21859م ي س   ان ح للبنات185904المرس  3149تصويت عامثانوية المرس 

ح21859م ي س   ان ن185905المرس  3172تصويت عاممدرسة الرشيد االبتدائية للبنير

ح21859م ي س   ان 3283تصويت عاممدرسة صدر الدين االبتدائية185906المرس 

ح21859م ي س   ان ن185950المرس  ح االبتدائية للبنير 4275تصويت خاصمدرسة المرس 

3173تصويت عاممدرسة مكة االبتدائية186001العروبة21860م ي س   ان

3147تصويت عاماعدادية الصناعة186002العروبة21860م ي س   ان

ي186003العروبة21860م ي س   ان 3163تصويت عاممدرسة المغرب العرئر

3110تصويت عاممدرسة السيدة رملة186004العروبة21860م ي س   ان

2168تصويت عاممدرسة االحرار186005العروبة21860م ي س   ان

5181تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية186006العروبة21860م ي س   ان

ن االبتدائية186007العروبة21860م ي س   ان 5186تصويت عاممدرسة االمام الحسير

6153تصويت عاممدرسة مريم العذراء االبتدائية186008العروبة21860م ي س   ان

3147تصويت عاممدرسة فتح االبتدائية186009العروبة21860م ي س   ان

ي21861م ي س   ان 1209تصويت عاممدرسة تدمر االبتدائية للبنات186101علي الغرئر

ي21861م ي س   ان ن186102علي الغرئر ن االبتدائية للبنير 5191تصويت عاممدرسة الحسنير

ي21861م ي س   ان ي االبتدائية للبنات186103علي الغرئر 6222تصويت عاممدرسة علي الغرئر

ي االبتدائية2282101الكرامة 22821م ي س   ان
ن
3255تصويت عاممدرسة الرصاف

ن2282102الكرامة 22821م ي س   ان 3153تصويت عامثانوية التحرير للبنير

ن االبتدائية2282104الكرامة 22821م ي س   ان 6192تصويت عاممدرسة فلسطير

3218تصويت عاممدرسة الصديق االبتدائية2282105الكرامة 22821م ي س   ان

599تصويت عاممدرسة كافل اليتيم االبتدائية2282601 -30قطاع 22826م ي س   ان

5138تصويت عاممتوسطة الحريري للبنات2282602 -30قطاع 22826م ي س   ان

184تصويت عامروظة اطفال الزنابق2282603 -30قطاع 22826م ي س   ان

3101تصويت عاماعدادية اليمامة للبنات2282604 -30قطاع 22826م ي س   ان

6157تصويت عاممدرسة الجنائن االبتدائية2282605 -30قطاع 22826م ي س   ان

3359تصويت خاصمدرسة الجنائن االبتدائية2282650 -30قطاع 22826م ي س   ان

3161تصويت عاممدرسة الجهاد االبتدائية2283001الهدى 22830م ي س   ان
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5175تصويت عاممدرسة اليمامة االبتدائية2283002الهدى 22830م ي س   ان

3189تصويت عاممدرسة جعفر الطياراالبتدائية2283003الهدى 22830م ي س   ان

وق للبنات2283004الهدى 22830م ي س   ان 6162تصويت عامثانوية الرس 

3170تصويت عاماالبتدائية (ع)مدرسة االمام الجواد 2283005الهدى 22830م ي س   ان

1162تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية2283006الهدى 22830م ي س   ان

2229تصويت عاممدرسة نهاوند االبتدائية2283007الهدى 22830م ي س   ان

ي 22861م ي س   ان ن2286101علي الغرئر ي للبنير 3212تصويت عامثانوية علي الغرئر

ي 22861م ي س   ان يف المرتضن االبتدائية2286102علي الغرئر 3218تصويت عاممدرسة الرس 

ي 22861م ي س   ان 5256تصويت عاممدرسة االنسانية االبتدائية المختلطة2286103علي الغرئر

5152تصويت عامروظة اطفال النوارس3382601 -30قطاع 23826م ي س   ان

1129تصويت عاممدرسة ابراهيم الخليل االبتدائية3382602 -30قطاع 23826م ي س   ان

3113تصويت عاممدرسة رقية االنصارية االبتدائية3382604 -30قطاع 23826م ي س   ان

2143تصويت عاممدرسة العزة االبتدائية3382605 -30قطاع 23826م ي س   ان

3158تصويت عاممدرسة التهذيب االبتدائية3382606 -30قطاع 23826م ي س   ان

1240تصويت عاممدرسة االصيل االبتدائية3382607 -30قطاع 23826م ي س   ان

3188تصويت عاممدرسة الزعيم عبدالكريم االبتدائية3382608 -30قطاع 23826م ي س   ان

3157تصويت عاممركز شباب الكحالء183401الكحالء31834م ي س   ان

3168تصويت عاممدرسة الكحالء االبتدائية للبنات183402الكحالء31834م ي س   ان

3124تصويت عامروضة الكحالء183403الكحالء31834م ي س   ان

ن183404الكحالء31834م ي س   ان 6177تصويت عاممدرسة الكحالء االبتدائية للبنير

3164تصويت عاممدرسة ذات السالسل االبتدائية183405الكحالء31834م ي س   ان

ن الطابق العلوي183501قلعة صالح31835م ي س   ان 3173تصويت عامثانوية قلعة صالح للبنير

ن183503قلعة صالح31835م ي س   ان 3121تصويت عامثانوية قلعة صالح للبنير

ن183504قلعة صالح31835م ي س   ان 3147تصويت عاممدرسة قلعة صالح االبتدائية للبنير

2123تصويت عاممدرسة قلعة صالح االبتدائية للبنات183505قلعة صالح31835م ي س   ان

3120تصويت عاممدرسة االيمان للبنات183507قلعة صالح31835م ي س   ان

2163تصويت عاممدرسة العزير االبتدائية للبنات183601العزير31836م ي س   ان

ن183602العزير31836م ي س   ان 3124تصويت عاممدرسة المهج االبتدائية للبنير

3121تصويت عاممدرسة االتحاد االبتدائية المختلطة183603العزير31836م ي س   ان

6122تصويت عاممدرسة مالك بن نويرة االبتدائية183604العزير31836م ي س   ان

357تصويت عاممدرسة الوطن االبتدائية المختلطة183605العزير31836م ي س   ان

ن183606العزير31836م ي س   ان ي بن عروة االبتدائية للبنير
6126تصويت عاممدرسة هائن
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3186تصويت عامثانوية رفيدة االنصارية183607العزير31836م ي س   ان

ن183702المجر الكبير31837م ي س   ان للبنير 6170تصويت عامثانوية المجر الكبير

6181تصويت عاممدرسة المعارف االبتدائية183703المجر الكبير31837م ي س   ان

392تصويت عامثانوية النضال للبنات183704المجر الكبير31837م ي س   ان

ن183705المجر الكبير31837م ي س   ان 6153تصويت عاممتوسطة العراق للبنير

3156تصويت عاممدرسة الجوالن االبتدائية183706المجر الكبير31837م ي س   ان

3151تصويت عامشعبة زراعة المجر الكبير183707المجر الكبير31837م ي س   ان

ي183708المجر الكبير31837م ي س   ان اث العرئر
3121تصويت عاممدرسة اليى

3380تصويت خاصثانوية النضال للبنات183750المجر الكبير31837م ي س   ان

نثانوية النضال للبنات183780المجر الكبير31837م ي س   ان 11تصويت نازحير

موك31838م ي س   ان ن1183801الير 1201تصويت عاممتوسطة عدن للبنير

موك31838م ي س   ان 3143تصويت عاممركز شباب المجر الكبير1183803الير

موك31838م ي س   ان ن1183804الير 9144تصويت عاممدرسة الجمهورية االبتدائية للبنير

موك31838م ي س   ان ن1183805الير 3152تصويت عاممدرسة الجيل الجديد االبتدائية للبنير

3130تصويت عامثانوية االرشاد المختلطة183901العدل31839م ي س   ان

6137تصويت عاممدرسة الحرية االبتدائية المختلطة183902العدل31839م ي س   ان

1139تصويت عامثانوية العدل للبنات183903العدل31839م ي س   ان

3137تصويت عاممدرسة الوالية االبتدائية183904العدل31839م ي س   ان

ي تمام االبتدائية184001الميمونه31840م ي س   ان 3184تصويت عاممدرسة ائر

3168تصويت عاممدرسة الميمونة االبتدائية للبنات184002الميمونه31840م ي س   ان

1182تصويت عاممركز بيطرة الميمونة184003الميمونه31840م ي س   ان

3133تصويت عامثانوية الميمونة للبنات الطابق العلوي184004الميمونه31840م ي س   ان

1202تصويت عاممدرسة االمام موىس الكاظم االبتدائية184005الميمونه31840م ي س   ان

5154تصويت عامثانوية الميمونة للبنات184006الميمونه31840م ي س   ان

1266تصويت عاممدرسة الرسور184007الميمونه31840م ي س   ان

6138تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية184101السالم31841م ي س   ان

ن184102السالم31841م ي س   ان 3146تصويت عاممدرسة السالم االبتدائية للبنير

ن184103السالم31841م ي س   ان 5134تصويت عامثانوية السالم للبنير

5127تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية184104السالم31841م ي س   ان

3147تصويت عاممدرسة الجزيرة االبتدائية184105السالم31841م ي س   ان

379تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية184106السالم31841م ي س   ان

556تصويت عاممدرسة اور االبتدائية184107السالم31841م ي س   ان
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5146تصويت عامثانوية العذراء للبنات184108السالم31841م ي س   ان

ن2283401الكحالء 32834م ي س   ان 5189تصويت عاممدرسة المنذرية االبتدائية للبنير

ن2283402الكحالء 32834م ي س   ان 3138تصويت عاممدرسة العقيدة االبتدائية للبنير

3177تصويت عاممدرسة التسامي االبتداشية2283403الكحالء 32834م ي س   ان

ن2283404الكحالء 32834م ي س   ان 3134تصويت عامثانوية الكحالء للبنير

3114تصويت عاممدرسة الشجرة المباركة2283405الكحالء 32834م ي س   ان

ن2283450الكحالء 32834م ي س   ان 3342تصويت خاصمدرسة المنذرية االبتدائية للبنير

6153تصويت عاممدرسة االندلس االبتدائية2283501قلعة صالح 32835م ي س   ان

6148تصويت عاممدرسة قرطبة االبتدائية2283502قلعة صالح 32835م ي س   ان

ي االبتدائية2283503قلعة صالح 32835م ي س   ان 5194تصويت عاممدرسة الفارائر

5144تصويت عاممركز شباب قلعة صالح2283504قلعة صالح 32835م ي س   ان

ي االبتدائية2283505قلعة صالح 32835م ي س   ان
يف الرضن 6138تصويت عاممدرسة الرس 

ي2283506قلعة صالح 32835م ي س   ان 3121تصويت عاممدرسةالشيخ عبدالزهرةالكعبر

1142تصويت عاممدرسة ام ايمن االبتدائية2283507قلعة صالح 32835م ي س   ان

2387تصويت خاصمركز شباب قلعة صالح2283550قلعة صالح 32835م ي س   ان

6139تصويت عاممدرسة اكد االبتدائية2283701المجر الكبير 32837م ي س   ان

1156تصويت عاممدرسة االرادة االبتدائية للبنات2283702المجر الكبير 32837م ي س   ان

ن2283703المجر الكبير 32837م ي س   ان 3167تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية للبنير

385تصويت عامثانوية المجر الكبير للبنات2283704المجر الكبير 32837م ي س   ان

ن2283705المجر الكبير 32837م ي س   ان ي للبنير
6106تصويت عاممدرسة المنير الحسيبن

موك 32838م ي س   ان ن2283801الير 5189تصويت عامثانوية ابن زيدون للبنير

موك 32838م ي س   ان ن2283802الير 3104تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية للبنير

موك 32838م ي س   ان 6114تصويت عامروضة الطالئع2283803الير

موك 32838م ي س   ان ن2283804الير 6181تصويت عاممدرسة دمشق االبتدائية للبنير

موك 32838م ي س   ان 5124تصويت عاممدرسة الخلود االبتدائية المختلطة2283805الير

695تصويت عاممتوسطة عطاء االسالم المختلطة2283901العدل 32839م ي س   ان

ي االبتدائية المختلطة2283902العدل 32839م ي س   ان
5121تصويت عاممدرسة الشيبائن

360تصويت عامدائرة كهرباء ناحية الخير2283903العدل 32839م ي س   ان

275تصويت عامبلدية ناحية الخير2283904العدل 32839م ي س   ان

ن2284001الميمونه 32840م ي س   ان 5163تصويت عاممتوسطة الفرقدين للبنير

ن2284002الميمونه 32840م ي س   ان 5138تصويت عاممدرسة االشيماء االبتدائية للبنير

3142تصويت عاممدرسة السياب االبتدائية2284003الميمونه 32840م ي س   ان
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ن2284004الميمونه 32840م ي س   ان 5155تصويت عامثانوية الميمونة للبنير

ن االبتدائية2284005الميمونه 32840م ي س   ان 5161تصويت عاممدرسة االمير

189تصويت عاممكتب اتصاالت الميمونة2284006الميمونه 32840م ي س   ان

1155تصويت عاممدرسة العرفان2284007الميمونه 32840م ي س   ان

ن2284050الميمونه 32840م ي س   ان 1350تصويت خاصمتوسطة الفرقدين للبنير

ن3383401الكحالء 33834م ي س   ان 1125تصويت عاممدرسة يافا االبتدائية للبنير

2220تصويت عاممدرسة النبوغ االبتدائية3383402الكحالء 33834م ي س   ان

3189تصويت عاممدرسة ذو الفقار االبتدائية3384001الميمونه 33840م ي س   ان

2131تصويت عاممدرسة الرفاعي االبتدائية المختلطة3384002الميمونه 33840م ي س   ان

3234تصويت عاممدرسة ام عبيدة االبتدائية3384003الميمونه 33840م ي س   ان

3185تصويت عاممدرسة عبدالكريم قاسم االبتدائية192101الشعلة11921البص    رة

ن192102الشعلة11921البص    رة 3164تصويت عاماعدادية االجيال للبنير

3148تصويت عاماعدادية العال للبنات192103الشعلة11921البص    رة

5163تصويت عاممدرسة حلب للتعليم االساس192104الشعلة11921البص    رة

ن192105الشعلة11921البص    رة 5216تصويت عاممدرسة العامل االبتدائية للبنير

ن11922البص    رة 1138تصويت عاممتوسطة يوم الغدير192201الح سير

ن11922البص    رة 3103تصويت عاممدرسة عدن االبتدائية192202الح سير

ن11922البص    رة 1156تصويت عاممدرسة غزة االبتدائية192203الح سير

ن11922البص    رة ن192204الح سير 1164تصويت عاماعدادية الرسالة للبنير

ن11922البص    رة 3144تصويت عاممدرسة النبأ االبتدائية192205الح سير

ن11922البص    رة 1161تصويت عام1مدرسة تبوك االبتدائية ط192206الح سير

ن11922البص    رة 5173تصويت عام2مدرسة تبوك االبتدائية ط192207الح سير

5162تصويت عامثانوية الوثبة للبنات192301الخليج11923البص    رة

ن192302الخليج11923البص    رة 6136تصويت عاماعدادية الطالئع للبنير

ن192303الخليج11923البص    رة ن االبتدائية للبنير 5181تصويت عاممدرسة صفير

ن192304الخليج11923البص    رة ي االبتدائية للبنير
ى
6185تصويت عاممدرسة احمد شوف

1130تصويت عاممدرسة حليمة السعدية االبتدائية للبنات192401السياب11924البص    رة

ن192402السياب11924البص    رة 6156تصويت عاممدرسة التحدي االبتدائية للبنير

3103تصويت عاممدرسة االجيال االبتدائية للبنات192403السياب11924البص    رة

ن192404السياب11924البص    رة موت االبتدائية للبنير 3115تصويت عاممدرسة حضن

3141تصويت عامملحق/مدرسة االجيال للبنات 192405السياب11924البص    رة

ن192406السياب11924البص    رة 5148تصويت عاممتوسطة التضامن للبنير
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ن 192407السياب11924البص    رة ي )متوسطة التضامن للبنير
595تصويت عام(طابق ثائن

3123تصويت عاممدرسة التحرير االبتدائية193401الهادي11934البص    رة

3121تصويت عاممدرسة الوحدة العربية193402الهادي11934البص    رة

2126تصويت عامروضة براعم المعقل193403الهادي11934البص    رة

3108تصويت عام2ط (عج)ثانوية االمام المهدي 193404الهادي11934البص    رة

5101تصويت عام1ط (عج)ثانوية االمام المهدي 193405الهادي11934البص    رة

3128تصويت عامروضة الخلود193406الهادي11934البص    رة

6126تصويت عاممدرسة ام الرضا193407الهادي11934البص    رة

5136تصويت عاممتوسطة االيمان للبنات193408الهادي11934البص    رة

ي193409الهادي11934البص    رة
3117تصويت عاممتوسطة بالل الحبش 

5161تصويت عاممدرسة ابو عبيدة الجراح195401القبل ة11954البص    رة

ن195402القبل ة11954البص    رة 3156تصويت عاممدرسة االكرمير

ي وقاص االبتداية195403القبل ة11954البص    رة 5161تصويت عاممدرسة سعد بن ائر

3124تصويت عاممدرسة الدار البيضاء195404القبل ة11954البص    رة

5184تصويت عاماعدادية العهد الزاهر للبنات195405القبل ة11954البص    رة

3157تصويت عاممتوسطة الشذى195406القبل ة11954البص    رة

5183تصويت عام2مدرسة الدار البيضاء ط195407القبل ة11954البص    رة

ن 195408القبل ة11954البص    رة 6144تصويت عام(ملحق)مدرسة الميامير

ن195409القبل ة11954البص    رة 5177تصويت عاممدرسة الميامير

ن195410القبل ة11954البص    رة 1257تصويت عاممتوسطة اليمن السعيد للبنير

5213تصويت عاممدرسة الشهيد يونس يعقوب البطاط2292101الشعلة 12921البص    رة

5214تصويت عامروضة احباب الرحمن2292102الشعلة 12921البص    رة

ي2292103الشعلة 12921البص    رة 6206تصويت عاممدرسة الشهيد سالم كريم الخفاحر

ن جمعة االبتدائية2292104الشعلة 12921البص    رة 6176تصويت عاممدرسة الشهيد حسير

ي2292105الشعلة 12921البص    رة
ن العطوائن 9174تصويت عاممدرسة الشهيد نعيم ياسير

ن 12922البص    رة 1122تصويت عاممدرسة المصير الواحد2292201الحسير

ن 12922البص    رة 3122تصويت عامروضة ثمار القلوب2292202الحسير

ن 12922البص    رة 6152تصويت عاممدرسة التجديد االبتدائية2292203الحسير

ن 12922البص    رة 3154تصويت عاممدرسة بالد النهرين االبتدائية2292204الحسير

ن 12922البص    رة 3134تصويت عاممدرسة صيدا االبتدائية2292205الحسير

ن2292301الخليج 12923البص    رة 3125تصويت عاممدرسة احمد الوائلي االبتدائية للبنير

5158تصويت عامثانوية الخالصة للبنات2292302الخليج 12923البص    رة
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ن2292303الخليج 12923البص    رة 3127تصويت عاممتوسطة مدينة المدن للبنير

6155تصويت عامروضة عبدهللا الرضيع2292304الخليج 12923البص    رة

1303تصويت خاصروضة عبدهللا الرضيع2292350الخليج 12923البص    رة

ن2292401السياب 12924البص    رة ي االبتدائية للبنير
6137تصويت عاممدرسة البحيى

5152تصويت عاممدرسة فدك االبتدائية2292402السياب 12924البص    رة

ن2292403السياب 12924البص    رة 6174تصويت عاممدرسة باري علي رومي االبتدائية للبنير

ن2292404السياب 12924البص    رة 6137تصويت عاممدرسة الشهيد برزان االبتدائية للبنير

3153تصويت عام2مدرسة المغاوير ط2293401الهادي 12934البص    رة

3124تصويت عاممدرسة الهادي االبتدائية2293402الهادي 12934البص    رة

5162تصويت عاممتوسطة المناهل للبنات2293403الهادي 12934البص    رة

6151تصويت عاممدرسة الوفاق االبتدائية2293404الهادي 12934البص    رة

6157تصويت عاممدرسة دياىل2293405الهادي 12934البص    رة

5125تصويت عاممدرسة عرفات2293406الهادي 12934البص    رة

1179تصويت عاممدرسة المغاوير2293407الهادي 12934البص    رة

1212تصويت عاممدرسة حي الغدير2293408الهادي 12934البص    رة

3294تصويت خاصمدرسة المغاوير2293450الهادي 12934البص    رة

ن االبتدائية2293451الهادي 12934البص    رة 3335تصويت خاصمدرسة حطير

3140تصويت عام1مدرسة الالذقية االبتدائية ط2295401القبل ة 12954البص    رة

ق االبتدائية للبنات2295402القبل ة 12954البص    رة 1156تصويت عاممدرسة االستير

ن االبتدائية2295403القبل ة 12954البص    رة 6157تصويت عاممدرسة الحسير

3157تصويت عاممدرسة اليمامة2295404القبل ة 12954البص    رة

3128تصويت عاممدرسة الهداية االبتدائية2295405القبل ة 12954البص    رة

3147تصويت عاممدرسة األشاوس2295406القبل ة 12954البص    رة

5133تصويت عام2مدرسة الالذقية االبتدائية ط2295407القبل ة 12954البص    رة

3112تصويت عاممدرسة الهدى2295408القبل ة 12954البص    رة

3135تصويت عاممدرسة الهداية االبتدائية2295409القبل ة 12954البص    رة

1267تصويت عام(ع )مدرسة االمام علي موىس الرضا 2295410القبل ة 12954البص    رة

3287تصويت خاص(ع )مدرسة االمام علي موىس الرضا 2295450القبل ة 12954البص    رة

ن 13922البص    رة 3123تصويت عام2ثانوية الزهراء للبنات ط3392201الحسير

ن 13922البص    رة 3113تصويت عام1ثانوية الزهراء للبنات ط3392202الحسير

ن 13922البص    رة 3153تصويت عاممدرسة الشهيد احمد اسماعيل الساري3392203الحسير

ن 13922البص    رة 3129تصويت عاممدرسة ام حبيب االنصارية3392204الحسير
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ن 13922البص    رة 6141تصويت عاممدرسة الرساج االبتدائية3392205الحسير

ن 13922البص    رة 5141تصويت عاممدرسة الحوراء االبتدائية3392206الحسير

5173تصويت عاممدرسة الناشئة االبتدائية3393401الهادي 13934البص    رة

5123تصويت عاممتوسطة بابل3393402الهادي 13934البص    رة

6155تصويت عاممدرسة محمد الدرة3393403الهادي 13934البص    رة

5153تصويت عاممدرسة الفراقد االبتدائية3393404الهادي 13934البص    رة

2156تصويت عاممدرسة طارق بن زياد3393405الهادي 13934البص    رة

6175تصويت عاممدرسة الشمائل االبتدائية للبنات192501االص مع21925البص    رة

ن192502االص مع21925البص    رة 3131تصويت عاممدرسة الضح الشامخ للبنير

6152تصويت عاممدرسة حسان بن ثابت192503االص مع21925البص    رة

ن192504االص مع21925البص    رة ي االبتدائية للبنير
ن
5151تصويت عاممدرسة الرصاف

ي للبنات192505االص مع21925البص    رة ق العرئر
5180تصويت عاممتوسطة المرس 

ن192506االص مع21925البص    رة 5151تصويت عاماعدادية االصمعي للبنير

ة االبتدائية192601الموفقية21926البص    رة 5161تصويت عاممدرسة المسير

6129تصويت عاممدرسة الشموخ االبتدائية للبنات192602الموفقية21926البص    رة

5178تصويت عاممدرسة الذهب االسود االبتدائية للبنات192603الموفقية21926البص    رة

2134تصويت عاممدرسة عمار بن يارس االبتدائية للبنات192604الموفقية21926البص    رة

ن192701الفراهيدى21927البص    رة 3104تصويت عاممتوسطة التحرير للبنير

ات للبنات192702الفراهيدى21927البص    رة ن 3119تصويت عاممدرسة المتمير

3128تصويت عاماعدادية العشار للبنات192703الفراهيدى21927البص    رة

ن192704الفراهيدى21927البص    رة 297تصويت عاممدرسة الجمهورية للبنير

ن192705الفراهيدى21927البص    رة ي االبتدائية للبنير
397تصويت عاممتوسطة البحيى

3134تصويت عاممدرسة الفجر الجديد192706الفراهيدى21927البص    رة

3325تصويت خاصمدرسة الفجر الجديد192750الفراهيدى21927البص    رة

ن192901البضة القديمة21929البص    رة 3122تصويت عاممتوسطة الثوار للبنير

6168تصويت عاممدرسة البضة االبتدائية192902البضة القديمة21929البص    رة

3118تصويت عاممتوسطة البالغة للبنات192903البضة القديمة21929البص    رة

3139تصويت عاماعدادية العباسية للبنات192904البضة القديمة21929البص    رة

6150تصويت عام2متوسطة البالغة للبنات ط192905البضة القديمة21929البص    رة

5151تصويت عامكلية االدارة واالقتصاد192906البضة القديمة21929البص    رة

3106تصويت عاماعدادية الخنساء للبنات193001العش ار21930البص    رة

ن193002العش ار21930البص    رة 6139تصويت عاممدرسة عتبة بن غزوان االبتدائية للبنير
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6110تصويت عاممتوسطة العشار للبنات193003العش ار21930البص    رة

397تصويت عاماعدادية الكفاح193004العش ار21930البص    رة

ن االبتدائية للبنات193005العش ار21930البص    رة 6129تصويت عاممدرسة فلسطير

388تصويت عاممدرسة ابن خلدون االبتدائية193006العش ار21930البص    رة

ن193050العش ار21930البص    رة 3281تصويت خاصمدرسة عتبة بن غزوان االبتدائية للبنير

ن193051العش ار21930البص    رة 1302تصويت خاصمتوسطة المظفر للبنير

ن193101الجمه ورية21931البص    رة 3143تصويت عاممدرسة المستنضية االبتدائية للبنير

3137تصويت عاممتوسطة المروج للبنات193102الجمه ورية21931البص    رة

ي الجمهورية193103الجمه ورية21931البص    رة
ن
5155تصويت عاممركز الرعاية الصحية ف

5162تصويت عاماعدادية الجمهورية للبنات193104الجمه ورية21931البص    رة

3163تصويت عاممدرسة رياض مطرس  االبتدائية193105الجمه ورية21931البص    رة

3126تصويت عاممدرسة المستنضية االبتدائية193106الجمه ورية21931البص    رة

ن193201المه لب21932البص    رة 3139تصويت عاممتوسطة التقدم للبنير

5161تصويت عاممدرسة الزهراء االبتدائية للبنات193202المه لب21932البص    رة

5126تصويت عاممدرسة الهدى االبتدائية للبنات193203المه لب21932البص    رة

ن193204المه لب21932البص    رة 2167تصويت عاممدرسة العقد الفريد االبتدائية للبنير

ن193205المه لب21932البص    رة 2208تصويت عاممدرسة كوت الحجاج االبتدائية للبنير

3153تصويت عاممدرسة البشائر االبتدائية193301م وىس بن نصير21933البص    رة

ن ط193302م وىس بن نصير21933البص    رة 3120تصويت عام2اعدادية الصناعة للبنير

3150تصويت عاممدرسة الصحابة193303م وىس بن نصير21933البص    رة

3120تصويت عامروضة العشار193304م وىس بن نصير21933البص    رة

ن ط193305م وىس بن نصير21933البص    رة 6116تصويت عام1اعدادية الصناعة للبنير

ن193306م وىس بن نصير21933البص    رة 3155تصويت عاماعدادية الجواهري للبنير

3278تصويت خاصمدرسة البشائر االبتدائية193350م وىس بن نصير21933البص    رة

ن193351م وىس بن نصير21933البص    رة 2280تصويت خاصاعدادية الصناعة للبنير

3149تصويت عاماعدادية الشهيد مطلك حنون193502المعق ل21935البص    رة

3137تصويت عاممدرسة القناة االبتدائية للبنات193503المعق ل21935البص    رة

397تصويت عامثانوية سبأ للبنات193504المعق ل21935البص    رة

5179تصويت عاممتوسطة الشهيد طارق الديري193505المعق ل21935البص    رة

ن193506المعق ل21935البص    رة 3149تصويت عاممدرسة طليطلة االبتدائية للبنير

3113تصويت عاماعدادية شهداء االنتفاضة الصناعية193507المعق ل21935البص    رة

3139تصويت عاممدرسة الشهيد حسام عارف االبتدائية193508المعق ل21935البص    رة
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3115تصويت عاممدرسة عبد المجيد الماجدي االبتدائية193509المعق ل21935البص    رة

3127تصويت عاممتوسطةالشهيد رحيم المالكي193510المعق ل21935البص    رة

1209تصويت عاممدرسة شمس البضة االبتدائية للبنات193511المعق ل21935البص    رة

ن195301البضة21953البص    رة ي االبتدائية للبنير 1176تصويت عاممتوسطة الرساحر

ن195302البضة21953البص    رة 3180تصويت عاممدرسة الوثبة االبتدائية للبنير

6160تصويت عام1ثانوية الشهيد سالم حالوب ط195303البضة21953البص    رة

3122تصويت عاممدرسة العروبة االبتدائية للبنات195304البضة21953البص    رة

5208تصويت عام2ثانوية الشهيد سالم حالوب ط195305البضة21953البص    رة

2110تصويت عام2مدرسة العروبة االبتدائية للبنات ط195306البضة21953البص    رة

ن2292501االصمعي 22925البص    رة 6171تصويت عاممدرسة المجاهد االبتدائية للبنير

ن2292502االصمعي 22925البص    رة 6152تصويت عاممتوسطة الفضائل للبنير

3151تصويت عاممدرسة الشهيد ازهرالكنعان2292503االصمعي 22925البص    رة

3127تصويت عاممدرسة قبس االبتدائية2292504االصمعي 22925البص    رة

3126تصويت عاممدرسة الفردوس االبتدائية للبنات2292505االصمعي 22925البص    رة

ن ط2292506االصمعي 22925البص    رة 3108تصويت عام2مدرسة المجاهد االبتدائية للبنير

3136تصويت عاممدرسة النجوم االبتدائية للبنات2292507االصمعي 22925البص    رة

ن2292601الموفقية 22926البص    رة 3132تصويت عاممدرسة الصباح االبتدائية للبنير

6154تصويت عاممتوسطة رمضان المبارك للبنات2292602الموفقية 22926البص    رة

ي2292603الموفقية 22926البص    رة
3157تصويت عاممدرسة الشهيد مؤيد السكيبن

3132تصويت عاممدرسةالشهيداحمدالمحمداوي2292604الموفقية 22926البص    رة

ن2292605الموفقية 22926البص    رة ن االبتدائية للبنير 1153تصويت عاممدرسة اصحاب الحسير

3120تصويت عاممدرسة الحرية االبتدائية للبنات2292701الفراهيدى 22927البص    رة

ن2292702الفراهيدى 22927البص    رة 2142تصويت عاممدرسة الشهيد عدي عودة الخرسان للبنير

5182تصويت عاممدرسة االفراح االبتدائية للبنات2292703الفراهيدى 22927البص    رة

6140تصويت عاممدرسة الزهاوي2292704الفراهيدى 22927البص    رة

ن2292705الفراهيدى 22927البص    رة 3129تصويت عاممدرسة بيعة الغدير االبتدائية للبنير

5147تصويت عاماعدادية البضة للبنات2292901البضة القديمة 22929البص    رة

ن2292902البضة القديمة 22929البص    رة 6141تصويت عاممدرسة عاصم بن دلف االبتدائية للبنير

ن2292903البضة القديمة 22929البص    رة 3104تصويت عاممدرسة الثورة االبتدائية للبنير

ن2292904البضة القديمة 22929البص    رة 5154تصويت عاممدرسة القبلة االبتدائية للبنير

5131تصويت عاممدرسة عائشة االبتدائية2292905البضة القديمة 22929البص    رة

399تصويت عاممدرسة الفيحاء االبتدائية2292906البضة القديمة 22929البص    رة
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5123تصويت عاممدرسة الشهيد غازي االبتدائية2293001العش ار 22930البص    رة

ن2293002العش ار 22930البص    رة 6163تصويت عاممتوسطة الشهيد عضيد عبد الزهره للبنير

6144تصويت عاممتوسطةالشهيدةجهينةعبدالزهرة2293003العش ار 22930البص    رة

ن2293004العش ار 22930البص    رة 6164تصويت عاممدرسة المربد للتعليم االساس للبنير

5155تصويت عاممدرسة الحكمة االبتدائية للبنات2293101الجمه ورية 22931البص    رة

3132تصويت عامروضة الزهراء2293102الجمه ورية 22931البص    رة

3153تصويت عاممدرسة ميسان االبتدائية للبنات2293103الجمه ورية 22931البص    رة

6211تصويت عام أذار الصناعية17أعدادية 2293104الجمه ورية 22931البص    رة

2257تصويت خاصمدرسة الحكمة االبتدائية للبنات2293150الجمه ورية 22931البص    رة

ن أذار الصناعية17أعدادية 2293180الجمه ورية 22931البص    رة 113تصويت نازحير

3131تصويت عاممتوسطة مكة المكرمة للبنات2293201المه لب 22932البص    رة

ن2293202المه لب 22932البص    رة 5249تصويت عاممتوسطة النضال للبنير

ن2293203المه لب 22932البص    رة 3137تصويت عاماعدادية البضة للبنير

6209تصويت عاممدرسة االشبال االبتدائية للبنات2293204المه لب 22932البص    رة

ي بن عروة االبتدائية2293205المه لب 22932البص    رة
3126تصويت عاممدرسة هائن

ن2293250المه لب 22932البص    رة 2281تصويت خاصاعدادية البضة للبنير

ي بن عروة االبتدائية2293251المه لب 22932البص    رة
3220تصويت خاصمدرسة هائن

5183تصويت عاممدرسة الجبيلة االبتدائية2293301م وىس بن نصير 22933البص    رة

ن2293302م وىس بن نصير 22933البص    رة 5134تصويت عاممدرسة اليقير

3137تصويت عاممدرسة الميسلون االبتدائية2293303م وىس بن نصير 22933البص    رة

6166تصويت عامروضة الزنابق2293304م وىس بن نصير 22933البص    رة

ن2293305م وىس بن نصير 22933البص    رة 3116تصويت عاممدرسة حيدر الكرار االبتدائية للبنير

1183تصويت عاممدرسة المناهل االبتدائية2293306م وىس بن نصير 22933البص    رة

ن2293501المعق ل 22935البص    رة 3119تصويت عاممدرسة المنصور االبتدائية للبنير

ن2293502المعق ل 22935البص    رة 3146تصويت عاماعدادية المعقل للبنير

6139تصويت عاممدرسة الميناء للبنات2293503المعق ل 22935البص    رة

3129تصويت عاممدرسة البتول االبتدائية للبنات2293504المعق ل 22935البص    رة

3186تصويت عاممدرسة الشاطء االبتدائية2293505المعق ل 22935البص    رة

ن2293506المعق ل 22935البص    رة 3143تصويت عاممتوسطة الرشيد للبنير

ي2293508المعق ل 22935البص    رة
3138تصويت عاممدرسة رشيد عاىلي الكيالئن

1232تصويت عاممدرسة العرين االبتدائية2293509المعق ل 22935البص    رة

ن2293550المعق ل 22935البص    رة 3332تصويت خاصاعدادية المعقل للبنير
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3169تصويت عامثانوية هبة الرافدين للبنات2295301البضة 22953البص    رة

ن2295302البضة 22953البص    رة 3163تصويت عاممدرسة بويب االبتدائية للبنير

1195تصويت عاممدرسة االعتماد االبتدائية للبنات2295303البضة 22953البص    رة

3183تصويت عاممدرسة المطيحة االبتدائية للبنات2295304البضة 22953البص    رة

5168تصويت عام2ثانوية هبة الرافدين للبنات ط2295305البضة 22953البص    رة

ن3393301م وىس بن نصير 23933البص    رة 5150تصويت عاممدرسة المستقبل للبنير

1152تصويت عاممدرسة الشيماء االبتدائية3393302م وىس بن نصير 23933البص    رة

3126تصويت عامروضة الوداد3393303م وىس بن نصير 23933البص    رة

6175تصويت عاممدرسة الرباط االبتدائية3393304م وىس بن نصير 23933البص    رة

ن3393305م وىس بن نصير 23933البص    رة 3130تصويت عاماعدادية الجمهورية للبنير

3140تصويت عاممدرسة الشهيد فراس الموسوي3393306م وىس بن نصير 23933البص    رة

3162تصويت عاممركز الرباط للرعاية الصحية االولية3393307م وىس بن نصير 23933البص    رة

ن3393350م وىس بن نصير 23933البص    رة 3289تصويت خاصمتوسطة جابر بن حيان للبنير

6180تصويت عاممدرسة كرمة علي االبتدائية194701الهارث ة31947البص    رة

6127تصويت عاممدرسة الهارثة االبتدائية194702الهارث ة31947البص    رة

5163تصويت عامثانوية الهارثة للبنات194703الهارث ة31947البص    رة

6233تصويت عاممدرسة المختار االبتدائية194704الهارث ة31947البص    رة

1225تصويت عاممدرسة االزدهار االبتدائية194705الهارث ة31947البص    رة

1144تصويت عامروضة األ قحوان194706الهارث ة31947البص    رة

3149تصويت عاممتوسطة االشعاع لبنات194707الهارث ة31947البص    رة

5177تصويت عاممدرسة علي أحمد المالكي194801دجل ة31948البص    رة

ن194802دجل ة31948البص    رة 3153تصويت عاممتوسطة البيارق للبنير

موك االبتدائية194803دجل ة31948البص    رة 3228تصويت عاممدرسة الير

1219تصويت عاممدرسة االحنف االبتدائية194804دجل ة31948البص    رة

1208تصويت عاممدرسة العرفان االبتدائية194805دجل ة31948البص    رة

1187تصويت عاممدرسة هاجر االبتدائية194806دجل ة31948البص    رة

ن194807دجل ة31948البص    رة 3135تصويت عامأعدادية الهارثة للبنير

ن194808دجل ة31948البص    رة 3152تصويت عاممتوسطة الشباب للبنير

3180تصويت عاممتوسطة الطليعة194809دجل ة31948البص    رة

ن194901النض31949البص    رة 3183تصويت عاممدرسة الدير االبتدائية للبنير

3135تصويت عامثانوية البيان للبنات194902النض31949البص    رة

ن194903النض31949البص    رة 3181تصويت عاممدرسة الغزاىلي االبتدائية للبنير
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ي اسد االبتدائية194904النض31949البص    رة
6130تصويت عاممدرسة ببن

ن194905النض31949البص    رة 3140تصويت عامثانوية الدير للبنير

3181تصويت عاممتوسطة حذيفة بن اليمان194906النض31949البص    رة

ي194907النض31949البص    رة
3146تصويت عامنادي الدير الرياضن

3188تصويت عاممدرسة الكندي االبتدائية المختلطة194908النض31949البص    رة

3283تصويت عامثانوية االحرار المختلطة194909النض31949البص    رة

ن االبتدائية194910النض31949البص    رة 1235تصويت عاممدرسة البلد االمير

ي االبتدائية194950النض31949البص    رة ي الكعبر
1250تصويت خاصمدرسة الشهيد احمد راضن

3108تصويت عاممدرسة الكرامة االبتدائية2294701الهارث ة 32947البص    رة

398تصويت عاممدرسة البقاع االبتدائية2294702الهارث ة 32947البص    رة

6146تصويت عام2كلية الطب البيطري ط2294703الهارث ة 32947البص    رة

1150تصويت عاممدرسة الخالدين االبتدائية2294704الهارث ة 32947البص    رة

3125تصويت عامكلية الطب البيطري2294705الهارث ة 32947البص    رة

بية الرياضية ط2294706الهارث ة 32947البص    رة 3161تصويت عام2كلية اليى

بية الرياضية2294707الهارث ة 32947البص    رة 3155تصويت عامكلية اليى

1288تصويت خاصمدرسة الكرامة االبتدائية2294750الهارث ة 32947البص    رة

1151تصويت عاممدرسة المثبن االبتدائية2294801دجل ة 32948البص    رة

6169تصويت عاممدرسة براعم االيمان االبتدائية2294803دجل ة 32948البص    رة

3149تصويت عاممدرسة االخاء االبتدائية2294804دجل ة 32948البص    رة

5137تصويت عاماعدادية صناعة الهارثة2294805دجل ة 32948البص    رة

5213تصويت عاممدرسة عشتار االبتدائية2294901النض 32949البص    رة

6231تصويت عامثانوية الرماح العواىلي2294902النض 32949البص    رة

6217تصويت عاممدرسة االستقالل االبتدائية2294903النض 32949البص    رة

ي االبتدائية2294904النض 32949البص    رة
3157تصويت عاممدرسة المازئن

3183تصويت عاممدرسة العزم االبتدائية المختلطة2294905النض 32949البص    رة

1191تصويت عاممدرسة الثقافة االبتدائية3394701الهارث ة 33947البص    رة

1169تصويت عامثانوية التضحية3394702الهارث ة 33947البص    رة

1234تصويت عاممدرسة عبدهللا الرضيع االبتدائية3394703الهارث ة 33947البص    رة

6164تصويت عامثانوية تبارك3394704الهارث ة 33947البص    رة

296تصويت عامروضة االصيل3394705الهارث ة 33947البص    رة

6229تصويت عاممدرسة الصدرين3394706الهارث ة 33947البص    رة

3185تصويت عاممدرسة الشهامة االبتدائية3394801دجل ة 33948البص    رة
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3131تصويت عاممدرسة االنتصار االبتدائية3394802دجل ة 33948البص    رة

3190تصويت عاممدرسة االرادة االبتدائية3394803دجل ة 33948البص    رة

3212تصويت عامثانوية الروان3394804دجل ة 33948البص    رة

6128تصويت عاممدرسة زينب االبتدائية3394805دجل ة 33948البص    رة

3185تصويت عاممدرسة المكارم3394806دجل ة 33948البص    رة

3163تصويت عاممدرسة التصميم3394807دجل ة 33948البص    رة

1253تصويت عاممدرسة سيف الحق االبتدائية3394808دجل ة 33948البص    رة

3263تصويت عاممتوسطة االعتصام المختلطة3394901النض 33949البص    رة

1197تصويت عامثانوية الصناديد3394902النض 33949البص    رة

6214تصويت عاممدرسة االصدقاء االبتدائية3394903النض 33949البص    رة

3203تصويت عاممدرسة االستقامة االبتدائية3394904النض 33949البص    رة

3260تصويت عامثانوية الرافدين المختلطة3394905النض 33949البص    رة

2201تصويت عامثانوية النض3394906النض 33949البص    رة

جاسب3394907النض 33949البص    رة 1200تصويت عاممدرسةالشهيدعبداالمير

1327تصويت عامثانوية الحر الرياحي المختلطة3394908النض 33949البص    رة

1272تصويت خاصثانوية الرافدين المختلطة3394950النض 33949البص    رة

5161تصويت عامروضة الغفران4494801دجل ة 34948البص    رة

1151تصويت عامثانوية المبادىء للبنات4494802دجل ة 34948البص    رة

1169تصويت عاممدرسة التقدم االبتدائية4494803دجل ة 34948البص    رة

6207تصويت عاممدرسة التعاون االبتدائية4494804دجل ة 34948البص    رة

3109تصويت عاممدرسة المروج االبتدائية4494805دجل ة 34948البص    رة

3166تصويت عاممدرسة شهداء الجراح4494806دجل ة 34948البص    رة

ن4494807دجل ة 34948البص    رة 5138تصويت عامثانوية المفاخر للبنير

3152تصويت عامثانويةالكندي المختلطة193601التاميم41936البص    رة

1163تصويت عامثانوية كفر قاسم المختلطة193602التاميم41936البص    رة

3126تصويت عامثانوية الرميلة الشمالية193603التاميم41936البص    رة

5107تصويت عاممركز الحسن البضي الصىحي193604التاميم41936البص    رة

ن193605التاميم41936البص    رة 6134تصويت عاممدرسة الزبير االبتدائية للبنير

1189تصويت عامالجمعية التعاونية الفالحية193606التاميم41936البص    رة

ن193650التاميم41936البص    رة 3289تصويت خاصاعدادية الزبير للبينير

ن193701أن س41937البص    رة 6148تصويت عامثانوية االنتفاضة للبنير

6134تصويت عاماعدادية ليل االخيلية للبنات193702أن س41937البص    رة
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5127تصويت عاممدرسة االقتدار االبتدائية193703أن س41937البص    رة

3119تصويت عاممدرسة الضاحة االبتدائية للبنات193704أن س41937البص    رة

ن193706أن س41937البص    رة 2207تصويت عاممتوسطة عمار بن يارس للبنير

6134تصويت عاممدرسة مالك االشيى193707أن س41937البص    رة

1182تصويت عاممدرسة شهداء جرس االئمة193708أن س41937البص    رة

5224تصويت عاممدرسة الضىح االبتدائية193709أن س41937البص    رة

3142تصويت عامثانوية الفضيلة للبنات193710أن س41937البص    رة

1334تصويت خاصمدرسة الضاحة االبتدائية للبنات193750أن س41937البص    رة

نمدرسة االقتدار االبتدائية193780أن س41937البص    رة 17تصويت نازحير

6180تصويت عاممدرسة الجزيرة العربية193803الزب ير41938البص    رة

ي العالء المعري193804الزب ير41938البص    رة 6158تصويت عاممدرسة ائر

ي خضير الصىحي193805الزب ير41938البص    رة 6136تصويت عاممركز حىحر

5134تصويت عاممدرسة الحضارة193806الزب ير41938البص    رة

5132تصويت عام2مدرسة الحضارة ط193807الزب ير41938البص    رة

3271تصويت خاصمدرسة الشهيد مهودر عليوي العبادي193850الزب ير41938البص    رة

6202تصويت عاممدرسة كاظمة االبتدائية193901خ ور الزبير41939البص    رة

6185تصويت عامروضة احباب الزهراء193902خ ور الزبير41939البص    رة

ي193903خ ور الزبير41939البص    رة
3212تصويت عاممركز التدريب المهبن

5192تصويت عاممدرسة العراق العظيم193904خ ور الزبير41939البص    رة

ي االبتدائية193905خ ور الزبير41939البص    رة 3187تصويت عاممدرسة الخليج العرئر

3161تصويت عاممركز بريد واتصاالت خور الزبير193906خ ور الزبير41939البص    رة

3180تصويت عاممدرسة الرقيم االبتدائية193907خ ور الزبير41939البص    رة

3160تصويت عاممدرسة خور الزبير االبتدائية193908خ ور الزبير41939البص    رة

ن193909خ ور الزبير41939البص    رة 3173تصويت عامثانوية ابراهيم الخليل للبنير

5201تصويت عاممدرسة كندة االبتدائية193910خ ور الزبير41939البص    رة

ي193950خ ور الزبير41939البص    رة
1290تصويت خاصمركز التدريب المهبن

6154تصويت عامثانوية ذات الصواري للبنات194001أم قص ر41940البص    رة

ن194002أم قص ر41940البص    رة 5173تصويت عامثانوية ام قض للبنير

6175تصويت عاممدرسة الخلود االبتدائية للبنات194003أم قص ر41940البص    رة

ن194004أم قص ر41940البص    رة   للبنير
6152تصويت عاممتوسطة الموائن

ن194050أم قص ر41940البص    رة 3318تصويت خاصثانوية ام قض للبنير

1312تصويت خاصمدرسة الخلود االبتدائية للبنات194051أم قص ر41940البص    رة
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1191تصويت عامثانوية التعاون للبنات194101س فوان41941البص    رة

ن194103س فوان41941البص    رة 1190تصويت عاممدرسة الذخائر االبتدائية للبنير

ن194104س فوان41941البص    رة 6217تصويت عاممدرسة سفوان االبتدائية للبنير

ن194105س فوان41941البص    رة 3181تصويت عاممتوسطة الوافد للبنير

ن194106س فوان41941البص    رة 3112تصويت عاممدرسة احباب الرحمن االبتدائية للبنير

1335تصويت عامثانوية النجمي المختلطة194107س فوان41941البص    رة

ن194109س فوان41941البص    رة ن للبنير 1305تصويت عاممتوسطة الحسنير

ن194150س فوان41941البص    رة 1370تصويت خاصثانوية ذو النورين للبنير

3161تصويت عاممدرسة االهرام االبتدائية2293601التاميم 42936البص    رة

6139تصويت عاممدرسة الحسن البضي االبتدائية2293602التاميم 42936البص    رة

3163تصويت عاممستوصف المربد الصىحي2293603التاميم 42936البص    رة

ن2293604التاميم 42936البص    رة 6228تصويت عاممدرسة االمير االبتدائية للبنير

ن2293605التاميم 42936البص    رة 3187تصويت عامثانوية سارية الجبل للبنير

ن2293606التاميم 42936البص    رة 1232تصويت عاممتوسطة الذهب االسود للبنير

ن2293650التاميم 42936البص    رة 3284تصويت خاصمدرسة االمير االبتدائية للبنير

ي ذر الغفاري االبتدائية2293701أن س 42937البص    رة 3132تصويت عاممدرسة ائر

ي الزبير2293702أن س 42937البص    رة
ن
5142تصويت عامالجمعية الفالحية ف

ن2293703أن س 42937البص    رة ين االبتدائية للبنير 1156تصويت عاممدرسة ابن سير

6117تصويت عاممدرسة زبيدة االبتدائية للبنات2293704أن س 42937البص    رة

3121تصويت عام2ط/ مدرسة الحيدرية االبتدائية 2293705أن س 42937البص    رة

ي الزبير2293706أن س 42937البص    رة
ن
6141تصويت عاممنتدى الشباب والرياضة ف

6157تصويت عاممدرسة الحيدرية االبتدائية2293707أن س 42937البص    رة

ي ذر الغفاري االبتدائية2293750أن س 42937البص    رة 3306تصويت خاصمدرسة ائر

3168تصويت عاممدرسة مدين النموذجية2293801الزب ير 42938البص    رة

ن2293802الزب ير 42938البص    رة 3152تصويت عاممدرسة بن رشد االبتدائية للبنير

5190تصويت عاماعدادية غزة للبنات2293803الزب ير 42938البص    رة

5113تصويت عاممدرسة سومر االبتدائية للبنات2293804الزب ير 42938البص    رة

6113تصويت عاممكتبة الزبير العامة2293805الزب ير 42938البص    رة

ن2293806الزب ير 42938البص    رة ي االبتدائية للبنير 3155تصويت عاممدرسة الطير

6129تصويت عاممدرسة فاطمة بنت الرسول2293807الزب ير 42938البص    رة

ن2293850الزب ير 42938البص    رة 1323تصويت خاصمدرسة مدين النموذجية االبتدائية للبنير

ي2294001أم قص ر 42940البص    رة
3125تصويت عاممدرسة ابو فراس الحمدائن
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3151تصويت عاممدرسة قرطبة االبتدائية2294002أم قص ر 42940البص    رة

1159تصويت عاممدرسة التوحيد االبتدائية2294003أم قص ر 42940البص    رة

3247تصويت خاصمدرسة قرطبة االبتدائية2294050أم قص ر 42940البص    رة

3157تصويت عاممدرسة النض االبتدائية3393701أن س 43937البص    رة

ن3393702أن س 43937البص    رة 3136تصويت عاممتوسطة اسامة بن زيد للبنير

3132تصويت عاماعدادية الزبير الصناعية3393703أن س 43937البص    رة

2155تصويت عاممدرسة طلحة االبتدائية للبنات3393704أن س 43937البص    رة

6134تصويت عامروضة الكروان3393705أن س 43937البص    رة

3115تصويت عاممدرسة امنة بنت وهب االبتدائية3393706أن س 43937البص    رة

ن3393750أن س 43937البص    رة 3276تصويت خاصثانوية حجر ابن عدي للبنير

ن3393801الزب ير 43938البص    رة 6121تصويت عاممدرسة قباء االبتدائية للبنير

1143تصويت عاممدرسة النجاة االبتدائية3393802الزب ير 43938البص    رة

3141تصويت عاممدرسة الرسالة المحمدية االبتدائية3393803الزب ير 43938البص    رة

1137تصويت عامثانوية الشنقيطي للبنات3393804الزب ير 43938البص    رة

6154تصويت عاممتوسطة الزبير للبنات3393805الزب ير 43938البص    رة

ن3393806الزب ير 43938البص    رة 6114تصويت عاممتوسطة المجاهدين للبنير

ن3393850الزب ير 43938البص    رة 4260تصويت خاصمدرسة الزهراوي االبتدائية للبنير

6129تصويت عامروضة أطفال القرنة194201الق رنة51942البص    رة

579تصويت عاماعدادية القرنة للبنات194202الق رنة51942البص    رة

6141تصويت عاممدرسة الطائف االبتدائية194203الق رنة51942البص    رة

685تصويت عاممدرسة الرافدين االبتدائية194204الق رنة51942البص    رة

ن ط194206الق رنة51942البص    رة 3124تصويت عام1اعدادية القرنة للبنير

ن194207الق رنة51942البص    رة 5127تصويت عاممتوسطة القالع للبنير

689تصويت عاممدرسة القرنة االبتدائية للبنات194208الق رنة51942البص    رة

6166تصويت عاممدرسة الشهيد صبيح حسن194209الق رنة51942البص    رة

3197تصويت خاصمدرسة الرافدين االبتدائية194250الق رنة51942البص    رة

اء للبنات194251الق رنة51942البص    رة 3359تصويت خاصمتوسطة الخضن

3195تصويت عاممدرسة المدينة االبتدائية للبنات194301المدين ة51943البص    رة

6176تصويت عامثانوية القنوت للبنات194302المدين ة51943البص    رة

6260تصويت عاممدرسة االمام الرضا للبنات194303المدين ة51943البص    رة

ن194304المدين ة51943البص    رة 5237تصويت عاممدرسة الغد االفضل االبتدائية للبنير

5293تصويت عاممدرسة الضفاف للبنات194305المدين ة51943البص    رة
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ن194306المدين ة51943البص    رة 3194تصويت عاممدرسة المدائن االبتدائية للبنير

3146تصويت عاممدرسة االخالص االبتدائية194307المدين ة51943البص    رة

اث194401طلح ة51944البص    رة 6171تصويت عامثانوية اليى

3175تصويت عاممدرسة واسط االبتدائية194402طلح ة51944البص    رة

ي منصور194403طلح ة51944البص    رة
5242تصويت عاممدرسة ببن

5233تصويت عاممدرسة عبد المحسن الكاظمي194404طلح ة51944البص    رة

ي194405طلح ة51944البص    رة 3259تصويت عاممدرسة الحوش الجنوئر

3234تصويت عامثانوية الينابيع194406طلح ة51944البص    رة

5208تصويت عام2ثانوية الينابيع ط194407طلح ة51944البص    رة

ن194408طلح ة51944البص    رة 3204تصويت عاممدرسة الفرزدق االبتدائية للبنير

اث194450طلح ة51944البص    رة 2245تصويت خاصثانوية اليى

6140تصويت عاممدرسة البيادر االبتدائية194501الهوي ر51945البص    رة

6138تصويت عاممدرسة الهوير االبتدائية194502الهوي ر51945البص    رة

5130تصويت عامثانوية دجلة للبنات194503الهوي ر51945البص    رة

5154تصويت عاممتوسطة الزهور للبنات194504الهوي ر51945البص    رة

ن194505الهوي ر51945البص    رة ق للبنير 3173تصويت عاممدرسة الغد المرس 

ن194506الهوي ر51945البص    رة 594تصويت عاممدرسة العدل االبتدائية للبنير

ن194507الهوي ر51945البص    رة موك للبنير 6143تصويت عاماعدادية الير

381تصويت عاممدرسة اليقضة االبتدائية194508الهوي ر51945البص    رة

3211تصويت عامثانوية صنعاء للبنات194601الش رش51946البص    رة

ن194602الش رش51946البص    رة ش االبتدائية للبنير 3189تصويت عاممدرسة الرس 

ن194603الش رش51946البص    رة 3243تصويت عاماعدادية الفرزدق للبنير

1246تصويت عاممدرسة وفاء االدريشي االبتدائية للبنات194604الش رش51946البص    رة

2228تصويت عاممدرسة االباء االبتدائية194605الش رش51946البص    رة

ن2294201الق رنة 52942البص    رة 6170تصويت عاممدرسة نهر الباشا االبتدائية للبنير

5168تصويت عامثانوية الكوثر للبنات2294202الق رنة 52942البص    رة

5162تصويت عاممدرسة الشيمة االبتدائية2294203الق رنة 52942البص    رة

ي2294204الق رنة 52942البص    رة 6173تصويت عاممدرسة الشهيد محسن صير

ن2294205الق رنة 52942البص    رة  النهرين للبنير
6177تصويت عاممتوسطة ملتفى

6135تصويت عاممتوسطة مالك االشيى2294206الق رنة 52942البص    رة

132تصويت عاممدرسة السندباد االبتدائية2294207الق رنة 52942البص    رة

ن2294250الق رنة 52942البص    رة  النهرين للبنير
1261تصويت خاصمتوسطة ملتفى
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ن2294301المدين ة 52943البص    رة 3239تصويت عاممدرسة االدريشي االبتدائية للبنير

ي طالب2294303المدين ة 52943البص    رة 5282تصويت عاماعداديةاالمام علي بن ائر

ن2294304المدين ة 52943البص    رة 5333تصويت عاممدرسة العقيدة االبتدائية للبنير

ن2294305المدين ة 52943البص    رة 6233تصويت عاممتوسطة االمير للبنير

ن2294306المدين ة 52943البص    رة 3293تصويت عاممدرسة شبعاد االبتدائية للبنير

1310تصويت عاممرسة االهوار االبتدائية2294308المدين ة 52943البص    رة

ي االبتدائية2294309المدين ة 52943البص    رة 1308تصويت عاممدرسة النصير

398تصويت عاممدرسة نور الهدى2294310المدين ة 52943البص    رة

ن2294311المدين ة 52943البص    رة 1363تصويت عاممدرسة العلي االبتدائية للبنير

5251تصويت عاممدرسة تل الزعيى االبتدائية2294401طلح ة52944البص    رة

5169تصويت عاممدرسة جمانة االبتدائية2294402طلح ة52944البص    رة

6234تصويت عاممدرسة الفرات2294403طلح ة52944البص    رة

6235تصويت عاممدرسة التضامن2294405طلح ة52944البص    رة

3286تصويت عاممدرسة تطوان االبتدائية2294406طلح ة52944البص    رة

3221تصويت عاممدرسة االتحاد االبتدائية2294407طلح ة52944البص    رة

3194تصويت عامثانوية القدوة المختلطة2294408طلح ة52944البص    رة

ي طالب 2294409طلح ة52944البص    رة 1336تصويت عام(ع)مدرسة عل بن ائر

1325تصويت عاممدرسة نور الشاكرين االبتدائية2294410طلح ة52944البص    رة

5184تصويت عاممدرسة التوجيه االبتدائية2294501الهوي ر 52945البص    رة

ن2294502الهوي ر 52945البص    رة 6129تصويت عاممدرسة دار السالم االبتدائية للبنير

6110تصويت عاممدرسةالشهيدعبداالمير2294503الهوي ر 52945البص    رة

6226تصويت عاممدرسة ام سلمة االبتدائية للبنات2294504الهوي ر 52945البص    رة

5204تصويت عاممتوسطة البستان المختلطة2294505الهوي ر 52945البص    رة

ابة االبتدائية المختلطة2294506الهوي ر 52945البص    رة 5281تصويت عاممدرسة اليى

ن2294507الهوي ر 52945البص    رة 6231تصويت عاممدرسة الرواد االبتدائية للبنير

3198تصويت عاممدرسة سبأ االبتدائية2294508الهوي ر 52945البص    رة

3180تصويت عاممدرسة الحضن االبتدائية2294509الهوي ر 52945البص    رة

ن2294601الش رش 52946البص    رة ش للبنير 1216تصويت عاممتوسطة الرس 

6204تصويت عاممدرسة رقية االبتدائية للبنات2294602الش رش 52946البص    رة

ن2294603الش رش 52946البص    رة 3214تصويت عاممدرسة السنابل االبتدائية للبنير

1304تصويت عامثانوية الشجرة الطيبة2294604الش رش 52946البص    رة

ن3394201الق رنة 53942البص    رة 1100تصويت عامثانوية ذو الفقار للبنير
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6183تصويت عاممدرسة الرحمة االبتدائية3394202الق رنة 53942البص    رة

ن3394203الق رنة 53942البص    رة 373تصويت عاممتوسطة الشعب للبنير

593تصويت عاممدرسة الفضيلة االبتدائية للبنات3394204الق رنة 53942البص    رة

368تصويت عاممدرسة الشهيد سمير طالب االبتدائية3394205الق رنة 53942البص    رة

2176تصويت عاممدرسة الحريري االبتدائية3394206الق رنة 53942البص    رة

1197تصويت عاممدرسة المهاجرين االبتدائية3394207الق رنة 53942البص    رة

5185تصويت عاممدرسة الشهيد أسوان حافظ االبتدائية192801شط العرب61928البص    رة

6140تصويت عاممدرسة الشهيد عالء عيش192802شط العرب61928البص    رة

ن192803شط العرب61928البص    رة 3116تصويت عاممدرسة التنومة االبتدائية للبنير

3147تصويت عاممدرسة شط العرب االبتدائية للبنات192804شط العرب61928البص    رة

ن192805شط العرب61928البص    رة 6135تصويت عاممتوسطة االنفال للبنير

5193تصويت عاممدرسة البيارق االبتدائية192806شط العرب61928البص    رة

ن192807شط العرب61928البص    رة 1139تصويت عامثانوية شط العرب للبنير

5165تصويت عامثانوية زمزم للبنات192809شط العرب61928البص    رة

ن192811شط العرب61928البص    رة 6157تصويت عاممتوسطة األعراف للبنير

ن192812شط العرب61928البص    رة 6141تصويت عاممدرسة الصمود االبتدائية للبنير

2252تصويت خاصمدرسة شط العرب االبتدائية للبنات192850شط العرب61928البص    رة

ي الخص يب61950البص    رة 3135تصويت عاممدرسة حمرين االبتدائية للبنات195001ائر

ي الخص يب61950البص    رة ن االبتدائية195002ائر 3177تصويت عاممدرسة أم البنير

ي الخص يب61950البص    رة 5178تصويت عاممدرسة الشهيد مجيد العواد195003ائر

ي الخص يب61950البص    رة 6159تصويت عاممدرسة باب سليمان االبتدائية195004ائر

ي الخص يب61950البص    رة ن195005ائر 3148تصويت عاممدرسة االمل االبتدائية للبنير

ي الخص يب61950البص    رة 3126تصويت عاممتوسطة المكارم للبنات195006ائر

ي الخص يب61950البص    رة ي195007ائر
5190تصويت عاممدرسة االمام الخوئ 

ي الخص يب61950البص    رة 1182تصويت عاممدرسة بدر شاكر السياب195009ائر

ي195101الحسن البص ري61951البص    رة
1160تصويت عاممدرسة حاتم الطائ 

1161تصويت عاممدرسة الشهيد اياد عبدهللا العلي195102الحسن البص ري61951البص    رة

2176تصويت عاممدرسة الباسقات195103الحسن البص ري61951البص    رة

3172تصويت عاممدرسة المروه195104الحسن البص ري61951البص    رة

3175تصويت عاممدرسة التقوى195105الحسن البص ري61951البص    رة

1187تصويت عاممدرسة يوسفان195106الحسن البص ري61951البص    رة

5165تصويت عاممدرسة الشهيد محمد صادق الصدر195202الف او61952البص    رة
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ي195203الف او61952البص    رة 6163تصويت عاممدرسة الشهيد علي الكعبر

6182تصويت عاممدرسة االنصار االبتدائية195204الف او61952البص    رة

1189تصويت عامثانوية احمد الوائلي195205الف او61952البص    رة

2180تصويت عاممدرسة الدوره195206الف او61952البص    رة

3202تصويت عاممدرسة مصطفن الصدر195207الف او61952البص    رة

ي195208الف او61952البص    رة
338تصويت عاممدرسة الشهيد علي عباس الخرسائن

1258تصويت عاممدرسة المعامر االبتدائية المختلطة195209الف او61952البص    رة

ي195250الف او61952البص    رة 1325تصويت خاصمدرسة الشهيد علي الكعبر

5261تصويت عاممدرسة انس االبتدائية المختلطة2292801شط العرب 62928البص    رة

ن2292802شط العرب 62928البص    رة 5216تصويت عامأعدادية الرضوان للبنير

ن2292804شط العرب 62928البص    رة 3146تصويت عاممدرسة الشعلة االبتدائية للبنير

يا االبتدائية للبنات2292805شط العرب 62928البص    رة 6190تصويت عاممدرسة الير

6184تصويت عاممدرسة العنفوان االبتدائية المختلطة2292806شط العرب 62928البص    رة

ن2292807شط العرب 62928البص    رة 6164تصويت عاممدرسة الصقر االبتدائية للبنير

3201تصويت عاممدرسة الشهيد أسامة الحافظ2292808شط العرب 62928البص    رة

ي الخص يب 62950البص    رة 1143تصويت عاممدرسة تعز االبتدائية للبنات2295001ائر

ي الخص يب 62950البص    رة 3133تصويت عاممدرسة أبن الجوزي االبتدائية2295002ائر

ي الخص يب 62950البص    رة 3157تصويت عاممدرسة الزهور االبتدائية للبنات2295003ائر

ي الخص يب 62950البص    رة 3137تصويت عامثانوية حيفا للبنات2295004ائر

ي الخص يب 62950البص    رة ي االبتدائية2295005ائر 6163تصويت عاممدرسة محمد سعيد الحبوئر

ي الخص يب 62950البص    رة 1179تصويت عاممدرسة الشهيد جعفر محمد الداغر2295006ائر

ي الخص يب 62950البص    رة ن2295007ائر ي الخصيب للبنير 5145تصويت عاماعدادية أئر

ي الخص يب 62950البص    رة 3139تصويت عاممدرسة المحمودية االبتدائية2295008ائر

ي الخص يب 62950البص    رة ي االبتدائية2295050ائر 1289تصويت خاصمدرسة محمد سعيد الحبوئر

ي الخص يب 62950البص    رة ي االبتدائية2295080ائر مدرسة محمد سعيد الحبوئر
ن 11تصويت نازحير

ن2295101الحسن البص ري 62951البص    رة 1137تصويت عاممدرسة حمدان للبنير

1145تصويت عاماعدادية حمدان2295102الحسن البص ري 62951البص    رة

6143تصويت عاممدرسة بابل2295103الحسن البص ري 62951البص    رة

6190تصويت عاممدرسة الحمزة للبنات2295104الحسن البص ري 62951البص    رة

ن2295105الحسن البص ري 62951البص    رة 6203تصويت عاممدرسة الحمزة للبنير

5186تصويت عاممدرسة السبيليات2295106الحسن البص ري 62951البص    رة

2207تصويت خاصاعدادية حمدان2295150الحسن البص ري 62951البص    رة
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ي3392801شط العرب 63928البص    رة
6261تصويت عاممدرسةالشهيدمصطفن العيدائن

2172تصويت عاممدرسة أحفاد المثبن االبتدائية3392802شط العرب 63928البص    رة

3329تصويت عاممدرسة المصطفن االبتدائية المختلطة3392803شط العرب 63928البص    رة
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