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كلية الطب/جامعة بغداد708.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيمريم حسين عزيز ناصر1251842062607

كلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر سعد محسن علي2261841205038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد595.0وافدينتطبيقيعبد الرحمن فراس احمد الكباوي3131851888006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد591.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين تطبيقيفاطمة الزهراء محمد سعد عودة4181852361017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسين علي أحمد عودة5281851020012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتضى فاضل كاظم كامل6161851075147

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد617.6وافدينتطبيقيروان هاشم عاشور المجيدي7131852888001

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا هاشم عبد الكريم محمد8101841019084

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيشيماء حسين باقر عباس9131852281019

كلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي عبدالقادر علي حسين10131841001057

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائييسر هادي سعيد سلمان11121842087073

كلية العلوم/جامعة بغداد628.0اعدادية الرواد االهلية للبناتاحيائيرانيا علي كاظم حمود12101842139011

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيفالح مهدي نجم عبيد13261841011104

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الزهره عبود14151841005113

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عمار عبد عزيز15141841012027

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد زايد مشيط رطان16291841005102

كلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعامر زايد مشيط رطان17291841005053

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتتطبيقيأيات علي حسين فهد18261852108003

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقييوسف سليم موحي فياض19281851151634

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيياسر مشرف محمد سليمان20191851113015

كلية العلوم/جامعة بغداد502.0اعداديةالصدرين للبنينتطبيقيامير فاضل عبيد علي21121851007007

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيوارث عدنان جبار عباس22141851017125

كلية العلوم/جامعة بغداد500.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عنيد جويعد23141851017079

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقييوسف محمد صكر حبيب24101851022057

كلية العلوم/جامعة بغداد497.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيهمام بركات محمد سليمان25191851113014

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسن معتوك26161851096006

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي صفاء فرحان عواد27111851026073

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقياحمد كاظم حسين عبود28111851011009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية زينب للبناتاحيائياساور علي عبيد كنيهر29141842110004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد563.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى كريم مشري دلي30141841016102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد597.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأيمان عفات بريس عاجل31151842046007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد578.7وافديناحيائينسمه محمد محمد ابو عيد 32101842888008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيهيا يعرب فاضل عبد الحسن33121842110084
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرحمة محمد شغيدل عبيد34141842132026

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد542.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب علي لطيف رضا35121842121010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا عبد علي كزير شباري36141842110106

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد518.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيفاطمه عامر اسماعيل حمادي37101852113023

كلية القانون/جامعة بغداد643.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم مهدي حسن خضير38121822090045

كلية القانون/جامعة بغداد621.0اعدادية العامرية للبناتادبيهديل نبيل عبد الغفور عبد المجيد39101822118083

كلية القانون/جامعة بغداد614.0ثانوية ام ايمن للبناتادبيحوراء مثنى ابراهيم عبد الكريم40141822134016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد597.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمنار مهدي نزال احمد41101842109080

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد594.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمأب محمد فاضل احمد42101842090063

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا سامسوناحيائيكوثر اعتماد طه حمودي43131842238017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد524.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيآيه حيدر كاظم كريم44101842076001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عبد الهادي حمدان عباس45141841016008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيغاده مزاحم محمد نوري حسين46101842119051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين سالم خضير محمد47221841306056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد477.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيرحاب خالد حسين محمود48121842120004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيابراهيم عالء حسين باجي49111841058001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيرسل ستار سعدون محمد50141842117022

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس شمس هللا صالح قاسم51151841004026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعبد هللا متعب هادي شاطي52141841048052

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيحنين هيثم كامل حسني53111842062027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيحوراء حسين علي حيدر54141842220024

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائيرافد صدام طالب عبد هللا55181841346017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيليث ثائر عدنان عبد56121841020102

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسين أباذر علي حسين57101841019089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياريج ابراهيم يوسف صايل58111842067006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية شمس التاميم االهلية للبناتاحيائيهند قاسم عباس مهدي59121842124004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء حسين سلومي صبير60151842042017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى علي عبد جابر61111842065112

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينبأ رباح محي كاظم62121842122029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد وسام كريم سلمان63151841015036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمريم عدنان محمد جواد64101842105039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيليث صفاء نوري عبد علي65111841004045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عبدالحسين66131842092038
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيهبه ماجد جعفر فرهود67141842099060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس ناصر صالح68111842073060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيشهد سعد وحيد حسين69111842104034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهاجر عصام شهاب لفته70141842069055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات زيدان خلف عصمان71151842044013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن علي مارد فرج72121851025018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقينشوه مهدي بنيه عبد هللا73151852056026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسنين جاسم محمد صالح74131851023018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن عبد الرزاق حسين علي75121851030015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيابراهيم حسين عليوي عاصي76111851032001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيآيات رعد محمد رسول اسلم77111852217001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعواد علي عواد رحيم78111851004084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد460.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيغسق طالل علي حسين79141852096013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقييوسف كاظم ثابت عالوي80271851014121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيزهراء احمد عباس عبد الباقي81121852110008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيرضا حسن فالح عبد الهادي82141851034004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية تطبيقيحميد خالد مطر خليف83141851203023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيشروق قاسم عبد ضيدان84101852077012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية االزدهار للبناتتطبيقياسماء خالد ابراهيم حمادي85121852090001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينتطبيقيموسى محمد عمران موسى86131851036007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي هيثم عبد الرضا كاظم87141851047071

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد ذياب احمد محمد88111851058009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي حسن مالح حسن89161851017037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد الهادي سعيد90141852077018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيعبير حسين شعيل سلمان91231852115026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى صباح صالح عبد هللا92191851040046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين علي حسين حسن93231851052013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيطيبه اياد جاسم محمد94101852091017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين شوقي حبيب ابراهيم95161851017020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقرتطبيقيعلي عادل صحن جبار96261851029006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد442.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيآيه جليل ابراهيم ناصر97141852097001

كلية اللغات/جامعة بغداد524.0ثانوية مدينة المدن المختلطةادبيحنين عايد خريبط مزهر98261822175005

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0ثانوية مدينة المدن المختلطةادبيبراء مراد دحام بريسم99261822175003
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كلية اللغات/جامعة بغداد508.0ثانوية اسماء للبناتادبيزينه حيدر فاضل حسون100111822100016

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا ادبيكرار محمد عيدان جياد101131821224009

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0ثانوية الحريري المختلطةادبيمهيمن يونس عبد الكريم مصطفى102321821045020

كلية اللغات/جامعة بغداد493.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيسجى مصطفى عبد اسماعيل103141822098025

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيمحمد حميد جياد هاشم104111821180125

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي رحيم كندوح شالكه105141821026070

كلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية التفوق للبناتادبينور سامي محسن ناصر106121822113024

كلية اللغات/جامعة بغداد483.0إعدادية النضال للبنينادبيعادل فاضل علي حاتم107141821014014

كلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب احمد عبد علي كريم108111822076063

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0اعدادية حطين للبنينادبيمحمد علي حسين علوان109231821023041

كلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبراء محمد عبد الساده جاسم110111822108016

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيصفاء شهاب احمد علي111111821009047

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسجا حسون حميد عبيد112121822098056

كلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد مهدي صالح سالم113141821027012

كلية اللغات/جامعة بغداد474.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى علي شاكر محمود114131821252110

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية هوازن المختلطةادبينور شاكر احمد حسين115121822176016

كلية اللغات/جامعة بغداد466.0ثانوية هوازن المختلطةادبيوليد خالد صالح مهدي116121821176045

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار علي حسين عيسى117141821026089

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحيدر جالل هاشم كريم118131821255012

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعداية الهدى للبناتادبياطياف زمان هاشم طعمه119141822077004

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية النورين للبنينادبيبشير وجدي قدوري رزوقي120141821004012

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية الباقر للبنينادبيعباس محمد رداد غياض121231821046029

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينورهان سعد خنجر خصاف122151822055083

كلية اللغات/جامعة بغداد556.7االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عرفان نافع ابراهيم123131841010008

كلية اللغات/جامعة بغداد554.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل سعود سلمان كيطان124131842118055

كلية اللغات/جامعة بغداد530.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيحمود علي حسين حمود125111851203079

كلية اللغات/جامعة بغداد504.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيبنين فاضل حيدر عبد126271852069005

كلية اللغات/جامعة بغداد503.3وافدينتطبيقيصالح طارق صالح اسماعيل127131851888005

كلية اللغات/جامعة بغداد503.0اسبارتا-مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركياتطبيقينوارة وليد خالد حسين128131852222001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد555.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيباقر هادي خضير عباس129261821015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد543.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمصطفى خالد موسى حسن130131821002076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد عبد الزهره كريم راضي131151821007182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد بشار هاشم خرير132151841013047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0الخارجياتاحيائيهبه سالم جبر عبد هللا133121842401027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمعتز جمال صافي كاظم134141841047149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعثمان عباس ضايع حمادي135191841010027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد506.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيبكر يونس محمود فرحان136131841022029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد عامر سمير جواد137131841017031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد500.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيحنين خضير الياس خداداد138141842135010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره جالل الدين كاظم عبدالرسول139131842071064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية االنصار للبنيناحيائييزن جمال عبداالمير كاظم140131841003074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيبارق مبدر سعد علوان141131841022027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعقيل صباح هاني رحمة142261751044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن سمير عبد الواحد فاضل143141851022024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0ثانوية المناهل للبنينتطبيقيمصطفى ضياء عبد الرحمن عبد الكريم144141851179024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينازنين سمير اسماعيل محمد145111852110054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمرتضى علي طالب علوان146121851013032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسين فؤاد حميد عبد اللطيف147101851014030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز وليد عبد الملك مهاوي148161851074035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعقيل قاسم حنون هاشم149221841039074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء شوقي فاضل عباس150181842176050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيسعد مالك شالل مزيون151231841186004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسجاد حميد شالل حسن152261841004024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائياسماء اسد المي داود153261842072007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيماجد وزير خضير ساجت154261841205034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعداية المعراج للبناتاحيائياسيا محمود سالم عبد155101842113006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراءالبتول حيدر فنجان حسين156131842117072

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيحيدر عبد خلف فرحان157191841010009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمود عدنان محيسن علي158271841154057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد521.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسجاد احمد كريم عوده159131841012055

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيباقر عوده حسين حمزه160291851008008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.9وافدينتطبيقيالق عبد الستار نجم الجواري161141852888004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيعدنان قاسم عبد جاسم162221851020048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد626.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي خليل صالح فياض163231821031039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد623.0ثانوية الكوثر للبناتادبيايمان حسين حلو فنجان164131822122009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور الزهراء باسم عبد الحسن خلف165151822058080
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد عالء كامل طارش166141841049018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد الباقر شالل عبد خميس167121851030091

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيساره قحطان محمد خلف168111842078019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد582.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء جاسم محمد مطلك169141822110044

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشهد فؤاد عبد علي170101822109061

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد530.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرقيه محمد كاظم محمد171151822045039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء اسعد هالل حسن172141822107020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية جرير للبناتادبيرسل عامر صبار جابر173121822089025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرنين ناصر صبري احمد174101822109039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوعد كريم كاظم عطيه175111822075055

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهدى جواد كاظم ادريس176111822220071

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعدادية زينب للبناتادبيحنين محمد قاسم سالم177141822110041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقينور الهدى عباس اجماغ خلف178141852225011

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد473.0ثانوية المعراج للبنات للنازحاتادبيفاطمة ماجد كريم حسن179191822259009

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيهبه علي شامل جهاد180121822102100

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية الشعب للبناتادبيساره علي مرهون غايب181131822098089

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيلبنى علي مخلف جميل182111822076106

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0ثانوية ام سلمة للبناتادبينور الهدى عدنان خضير عبد هللا183101822097023

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينرجس نزار حامد شنيار184111852076036

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب محسن كشيش عودة185121822100016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية البصرة للبناتادبيطيبة رحيم ادريس كزار186111822109081

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ثانوية الزيتونة للبناتادبيشيماء محمد شهاب حامد187111822061024

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0اعدادية صفية للبناتادبيرسل صالح حسن عبد188141822075070

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0ثانوية الحضر للبنينادبيمحمد خلف جاسم خلف189121821035017

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عدنان جمعه محمد190151821001081

كلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعدادية الرباب للبناتادبيمهى عبد فالح ضمد191121822125093

كلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبينغم حافظ ساهي الزم192151822080045

كلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية الشروق للبنينادبيحسين زهير فاضل عبد193121821032034

كلية اآلداب/جامعة بغداد467.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعطا هللا حميد علي لطيف194101821017054

كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عطية حسن سلمان195151821007126

كلية اآلداب/جامعة بغداد463.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيكرار خلف عبيد كزار196261821200041

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعباس فاضل هاتف عباس197141821030035

كلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد هاشم جاسم فرج198151821006044
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كلية اآلداب/جامعة بغداد459.0الخارجياتادبينور رافع خلف حمادي199101822401053

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0ثانوية الثائر للبنينادبيبشار مطشر ساجت ثجيل200121721011009

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد فالح جاسم محمد201121821009191

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0إعدادية المروج للبنينادبيصيهود عبدالهادي نعمه مزبان202141821013065

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية الرشد للبناتادبينور محمد حنش مهبش203131822109034

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0ثانوية االهداف االدبية للبنينادبيأمين نمير عبد الكريم محمد204111821059011

كلية اآلداب/جامعة بغداد457.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد هاشم حميد جمعه205121821009199

كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا رفعت اسكندر يوسف206131821009069

كلية اآلداب/جامعة بغداد515.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي جواد حسن كاظم207121841032049

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0اعدادية االعتماد للبنينادبيثامر دايخ دوهان عطيه208291821010021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعباس ماجد محسن زاوي209151821001059

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0ثانوية سامراء للبنينادبيمؤيد جبار علي جاسم210141821031069

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد عصام احسان عبدالرزاق211121821034148

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد534.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيجوان عالء محمد توفيق باشا212141842117019

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد عبدالرحمن مسلم ميزر213141821038135

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي نعيم رشم درجال214151821018078

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية االعتدال للبناتادبيسؤدد حسن فالح عبد الستار215131822077036

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0الخارجياتادبيحوراء اركان موسى لعيبي216151822401017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية االخالص للبناتادبيزينب جواد كرم جواد217121822099032

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ث االباء المختلطةادبيمريم عودة مالك هاشم218281822107006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى احمد شاكر حمود219121821009209

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية الشروق للبنينادبيمصطفى فالح حسن وادي220121821032123

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن خالد حميد فياض221101821027019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي انور مال هللا حسين222141821026068

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد441.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى علي غافل جبر223151821013080

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى فوزي كامل حمزه224141821013147

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد439.0اعدادية الزوراء للبنينادبيحسين فارس سعد صالح225121821006011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر يحيى كاظم محمد226131821034126

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيزيد محمود شاكر عليوي227131821024044

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد438.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيحفصه احمد شفيق محسن228121822096006

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0اعدادية العامل للبنينادبياحمد صادق عبد  ساروت229111821015011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0اعدادية البراق للبنيناحيائيسيف علي حميد عبد الرضا230151841002017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0اعدادية االخالص للبناتادبيبتول صالح حسان مشكور231111822112024
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد456.0ثانوية عائشة للبناتادبيمروه محمد عبيد نوفل232111822082034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد454.0اعدادية اليقظة للبنينادبيبهاء شامس حسين جبر233141821028020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد453.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد داود سلمان علوان234111821053127

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0الخارجيونادبيمحمد قاسم عبد الجبار حمدي235141821400110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيرسول مهدي نصر حسين236111821053060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد رحيم عبدالحسن ربح237141821201213

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبياحمد الماري خضير سباهي238211821271001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيحسين طعمه حنظل سرحان239111821180046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد رحيم عبد هللا كاظم240111821053128

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد446.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمهند فائز حافظ ابراهيم241271821022057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد كريم نعيم عباس242141821061067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية النزاهة للبناتادبينبأ قاسم صادق محمد243141822093079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرقيه فليح عبد العباس علي244141822069023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية الماثر للبناتادبينرجس ماجد عيدان حمزة245151822051115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0اعدادية صفية للبناتادبيزينه هادي اسد دليان246141822075111

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرند معين سرهيد مصيخ247231822128030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس بدر كامل محمود248141821012043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد440.0ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمه حسين حجيل راشد249141822113017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيياسر محمد كعيد حمود250181821100014

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسيف سعد عبد كاظم حسن251141821028061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحيدر عناد خلف ضاحي252111821053057

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايه ميثم محسن دويج253141822099019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن كاظم حافظ عبود254151821006023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية االعتماد للبناتادبيمريم قاسم عكار عاجل255141822191060

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسمر ثائر عبود فياض256101822108033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0اعدادية حلب للبنينادبيبالل ناجي محمود حسن257261821013015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد437.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيهدى كريم ياسين علي258131822123045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين طاهر علي محسن259111821057024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيحيدر علي عبد حمزه260101721032013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية الهداية المختلطةادبيهدى نبيل حسن عبد261211822262017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الزهور للبناتادبيازهار نعيم يونس هواش262141822080002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية المعالي للبناتادبيمريم ناهض عبد علي عبد الخضر263141822127059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية المسرة للبناتادبيزينه كريم هواري صويح264151822041034
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية هوازن المختلطةادبيصفاء سمير عبيد عباس265121821176021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسين سهيل عبيس حمزه266271821152023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيازهار كريم عباس شذر267151822049005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الفاتح للبنينادبيحسين علي ردام حسن268141821176025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى هادي عبيد لباج269111821034064

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيقاسم عبد المنعم متلب علي270141821012067

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0اعدادية البصرة للبناتادبيصفا ماجد جبار لعيبي271111822109077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية ام القرى للبناتادبينوارس محمود حاجم دهيم272141822079112

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0ثانوية الكندي للبنينادبيسفيان هالل علي رجا273111821046006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0الخارجياتادبياسيل قاسم محمود ضاحي274141822401010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي حسب شمخي وسمي275141821048055

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيهاجر محمد هاشم نعمه276151842041061

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب داود عوده جعفر277121842112079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد463.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمريم احمد عالوي حسن278151842050070

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرؤيا كامل محسن عباس279121842107063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد494.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعلي خليف عباس جاسم280111851007025

كلية األعالم/جامعة بغداد534.0ثانوية االحرار للبنينادبييونس جاسم احمد حمد281111821051048

كلية األعالم/جامعة بغداد520.0ثانوية هوازن المختلطةادبيمصطفى علي اسماعيل كاظم282121821176041

كلية األعالم/جامعة بغداد508.0اعدادية االمين للبنينادبياحمد باسم مسعود حسين283101821018001

كلية األعالم/جامعة بغداد507.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكاظم علي كريم منصور284131821025033

كلية األعالم/جامعة بغداد506.0ثانوية الريف للبنينادبيعبدهللا نزهان عايد عزيز285121821029015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد463.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين علي سباهي محيل286261821044016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية االمام علي للبنينادبيسجاد ابراهيم هاشم طارش287121821005020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0اعدادية الكوثر للبناتادبيهبه طه صالح حسين288261822083065

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد448.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيرافد حسين خضير عبد الرضا289261821173016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيبكر رياض جبار محيسن290111821180035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين كاطع جبر عيسى291141821037111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء باسم هادي موسى292111822112036

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ثانوية البهجة المختلطةادبيحسين عبد الكاظم عباس زكم293261821167004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن علي عسل حسين294141821061031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد علي كريم شويع295111821009007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائينرجس هادي عبد جابر296111842108058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى اياد طارق كاظم297141842140085
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيانور منخي عبيد محمد298241841046009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعباس عبد الجبار عبد الحسين جبر299111841006032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد497.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي صادق جبار سوادي300151851013037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد462.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد راسم ديوان عايد301261851028062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمؤمل نومان فنطازي محمد302291851002096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد محيسن حميدي303161851393007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد مهند شياع اسماعيل304271851002218

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيصادق سالم جراح يوسف305151851002040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين حمزة306231841038031

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهليةاسطنبولاحيائيرانيا عدي سلمان رشيد307131842246002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا تطبيقيياسر عالء فهمي فتحي308131851224026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيرسل ضياء علي عمران309231852116008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيختام قيس عبدالكاظم راضي310131842098022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي شلو داخل311151842046134

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية609.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيامير علي كاظم عبود312221841050002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمهيمن عبد الحسين خليل خضير313131841025043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عيسى رويض نعمه314151842050035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0وافديناحيائيسرى صالح مهدي الجبوري315101842888006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد اخميس مطر عسكر316141841028074

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيمؤمل عدنان عيدان رحيم317111841007017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيرائد احمد عبد هللا ذياب318131851256018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزينة محمد حسن عبيد319281852083014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيميادة ناجي رحمة ناجي320161852176102

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيسجاد كامل حسين راضي321241841207137

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيقصي ابراهيم شالش عباس322251851016037

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيانور ادريس جاسم كاظم323221851057003

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبياسماء علي جبار كاظم324151822080003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار واثق موسى هاشم325151821001094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية538.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحيدر رشيد مجيد خيون326141821029025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيظافر جبار حسين عبد هللا327111821053080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية518.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيسجى علي محمد سلوم328121842231092

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين احمد سليم كريم329141842111161

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم عبد كاظم330111842126009
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنيناحيائيلينه مسلم عمر طعمه331181842351011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين مجيد رشيد حمود332151841071068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسيف محمد كريم صالح333121851025037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب طارق جاسم عبد334261852097024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية االخيضر للبناتادبيسليمة رمضان مطشر كاظم335121822116016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية الصادقات للبناتادبيأيه عامر جميل علوم336141822126004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتاحيائيليلى نجم عبد هللا مفتن337221842393096

كلية التربية/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيعباس كريم جاري فارس338241841007014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية541.0ثانوية النصر للبنيناحيائياحمد اياد جعفر صالح339321841011002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيشاهر مجيد محمد ياسين340171841049042

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى حاكم ضيف حسين341141841011126

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمؤمل حسن عبيس زغير342241841005125

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيتبارك مطشر طعيمه حداوي343221842417003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعيسى ياسر حسين لطيف344221841031100

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر جبار مظلوم حميدي345231841031108

كلية التربية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي كاظم خلف المي346141841029046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحامد سعد جبار حامد347221841310030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية بلد للبنيناحيائيامير عدنان رسول حسين348181841006013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية العزة للبنيناحيائيليث غازي عبد هللا سلطان349251841016046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينورا ذر حسين علي350211842160027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية544.0ثانوية النصر للبنينتطبيقيسحبان سعد وحيد ضمد351241851064011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيمسلم علي عبيس جبار352241851168055

كلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم تطبيقيمزيد عاشور سلمان جنعان353221851228007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي جميل عباس هاشم354271851024043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمصطفى رحيم فندي طلب355251851010095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية التسامح للبناتادبيمريم احمد عدنان عبد هللا356141822076090

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمنتظر عبد العباس عبد هللا مجبل357141821061139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية487.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسيف جميل ناصر عبد الحسين358131821025021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى تحسين صبيح طاهر359151821015107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفرح علي عطا مزعل360131822071101

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيبهاء الدين عطوان شيحان مطير361141821048020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد رياض شنيور غضيب362151821009072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية البلديات للبنينادبيجعفر عباس هزبر خلف363141821037055
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى محمود صبيح عرمش364121821009207

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى علي حسين محمد365141821049088

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية531.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب علي عبد الرزاق ناجي366141842142019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهدى هادي عبد جابر367111842108064

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عبد الكريم جبار مساعد368131822094031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر طه عبد سلمان369141821008035

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية العراق للبنينادبيجعفر علي حسين نصيف370121821009026

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه ضياء جبار كوكز371131822118113

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمار هاشم حسين حالوب372151821009121

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس عبد الحسين علوان ناصر373151821002049

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية االعظمية للبناتادبياالء احمد كامل عبد الودود374131822073009

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار عبد الزهره صدام علي375151821005077

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء حيدر عبد الكاظم سالم376121822099023

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية الشجعان المختلطةادبيفاتن قاسم سوادي خضير377261822176011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية جرير للبناتادبيشمس غانم حميد سالم378121822089048

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية486.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين غفوري379101841205102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية641.0ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيفاطمه عبد الكاظم رهو دويحي380131822104041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية النهروان للبنينادبياحمد شيال لوله كاظم381151821020005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى داود سالم غالم علي382151821017103

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية لكش للبناتادبينرجس مظهر رضا هدو383211822149027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيحيدر علي حسين فهد384261821203020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين جاسم كاظم عبد الساده385131821045027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية سيناء للبنينادبيمحمد طاهر علوان عبد الستار386131821019039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا عادل نجم حريش387101821022038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيبالل انمار حسن رشيد388261821156006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية هوازن المختلطةادبيعلي محمد خلف مهدي389121821176027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية النهرين للبنينادبيحسن عبد هللا محمود خميس390111821020014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حسن غميس عبد الحسن391141821029050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ث بنت الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم رستم عبد الغني392141822120024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الفداء للبناتادبينور الزهراء يوسف عكاب علوان393141822100090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد حسن جواد خليف394141821061060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيزينب حميد محيسن اليذ395261822173006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيحسن محمد عبد الجاسم حسن396231821035003
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد سالم سلطان كزار397141821050024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي عواد عبد صيوان398131821038027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى وادي خلف حمادي399101721035073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر عبد الكريم عبيد خيال400151821009187

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الخضراء للبناتادبينور حبيب محمد محمود401101822089033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد علي مختاض مريجي402151821017096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد عباس بشار علي403121841013038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايناس عبد عباس جليب404131842098015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائييسرى لفته مطرود نتيشون405141842093074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيحبيب عبد الهادي حبيب زغير406221841382009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية جرير للبناتاحيائياسراء صفاء هادي كاظم407121842089005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهراء حمزه حسن كاظم408261842072016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء رحيم غدير ضميد409261842083031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه محمد علي هاشم410121842100028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء سليم عبيد حسين411231842119058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمروه هادي علي عوده412111842086030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبكر خليل جياد اسود413191841066021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن علي ياسين حمد414121841013018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير شاكر رياض كريم415141842140091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء احمد عمار جبر416141842140033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمرتضى باسم علي درويش417151841006079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه تحسين علي بدن418151842045040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية السجود للبناتاحيائينور الهدى عبد الكريم طارش رسن419141742065045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسماح ايوب يوسف محمد420111842218036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد طالل مهني عبد421101841020146

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية بابل للبناتاحيائينبأ عبد االمير عبد الواحد عبد الحسن422121842095051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد عباس423121841206032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيأحمد رياض جبار غالي424151841007004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه رعد مطر كاظم425141842145121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيوليد خالد فعيل ساهي426161851317019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةتطبيقيحسن علي محمد عبيد427101851160004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية االمال للبناتتطبيقيفاطمه حسين جبر وثيج428141852108025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيمالك عادل فزع مانع429151852042040
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعلي رياض صاحب عباس430221851301027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعالء لبيب عالوي رسم431221851051031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرقيه طه خضير محمد432111852074013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد تقي بالسم داخل رشيد433281851009071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عزيز كريم434221851027036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقياسماء حبيب سعيد حافظ435271852091011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيصفا عباس فاضل عوده436271852067039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0الخارجياتتطبيقيحنين عبد يوسف كسار437231852401004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين علي خنجر جواد438231821252034

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهاجر عائد مذكور بنيان439151822040120

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الوهاب احمد حاتم440101821203087

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية البراق للبنينادبيوائل علي كلش يوسف441151821002105

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية النعمان للبناتادبينور الهدى حسين جاسم محمد442131822102029

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد قاسم داود مخور443131821042078

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر عباس وادي سعد444131821008050

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية443.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحكمت عبد الناصر ليسه مجيد445141821019030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيروعه تحسين عبد علي اسماعيل446121822092023

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد عدنان طه عباس447231841001083

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي اياد جبار عبود448151851015040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعلي حسين جويد يودة449161851102016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمرتضى عبد علي سعيد جاسم450161841075270

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيجعفر صادق ماهر كاظم451161841085007

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي نمر عبد الحسين علي452161841060087

كلية العلوم/جامعة البصرة575.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيحيدر ناجي لفته ستار453161841135008

كلية العلوم/جامعة البصرة565.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد ثامر شنشول حسن454161841033002

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيعباس علي عبادي حيال455281841102010

كلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر كاظم نصير حميدي456161841090016

كلية العلوم/جامعة البصرة545.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيكاظم فهد شغي صاير457281841102014

كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل اسحيق يعقوب458161841141010

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن رياض عبد الساده علي459161851017014

كلية العلوم/جامعة البصرة572.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد عبد السادة هاشم460161851366034

كلية العلوم/جامعة البصرة567.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا يلواتطبيقيزهراء رياض صالح هادي461131852239004

كلية العلوم/جامعة البصرة564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور عوده خصاف زمان462161852383124
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كلية العلوم/جامعة البصرة560.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيضحى اياد كاظم زنبور463161852294012

كلية العلوم/جامعة البصرة531.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الكريم جابر مفتن464161851053115

كلية العلوم/جامعة البصرة527.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد داخل جابر موسى465161851022007

كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار علي سعيد عوده466161851015065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حسن حمد عباس467261841027078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر كريم عدوان مهاوي468161851357111

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة524.0اعدادية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين شبيب469161852231025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيوسام مالك حميد حمدان470161751017091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة608.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس جعفر زبيل جاسم471221851002056

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة511.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن حمد صالح472161841043019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة500.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد االمام احمد اسماعيل عبود473161841001044

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة485.0اعدادية العباسية للبناتاحيائياسيل عبد السالم هاشم دحام474161842233002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة482.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائييسر حسين علي حسين475131842091140

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة473.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيموسى شاكر جبر محمد476281841010019

كلية الزراعة/جامعة البصرة471.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبتول طعمة جاسم حمادي477161852381025

كلية الزراعة/جامعة البصرة465.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمرتضى رافع علي حسين478161751020077

كلية الزراعة/جامعة البصرة465.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي كريم مجيلي حمود479161851005043

كلية الزراعة/جامعة البصرة464.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيقاسم عبد الزهرة قاسم سفاح480161851353106

كلية الزراعة/جامعة البصرة461.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقياسحق طعمه عوده غافل481161851034013

كلية الزراعة/جامعة البصرة461.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيبشرى فليح حسن ثامر482161852267005

كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينبا مشاري سعيد جابر483161852226124

كلية الزراعة/جامعة البصرة452.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمة زعيبل مجيد علي484161852154034

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيهديل كامل علي محسن485161852238049

كلية الزراعة/جامعة البصرة447.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعلي هادي بديوي عبد هللا486161851102019

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0ثانوية الرماح العوالي المختلطةتطبيقيوسام عاشور نهيب مطر487161851307057

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيعال مؤيد محمود حسن488161852225036

كلية الزراعة/جامعة البصرة445.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء فارس صيوان محمد489161852167017

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيزكي حميد سلطان سهر490161851053046

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير مهدي داود491161851352135

كلية الزراعة/جامعة البصرة442.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي جالل جبار حسب492161851096020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة548.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي عبد االمير رشك محمد493161821352065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعبد العزيز كريم اسماعيل عويد494161821022020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينادبيعلي مجيد عودة حسن495161821069014
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة496.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة ساجت عطيه خضير496161822223062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسلوى مطشر عطيه مغوار497161822209046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحيدر مالك حسين عالوي498161821022015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0الخارجياتادبيايات منصور عبد الرزاق كريم499161822401028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.5وافديناحيائياساور مظفر عبد الستار 500161842888003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة465.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرهف حسن عبد النبي عباس501161842184074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد حازم ثامر صيوان502221841021043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعيسى نجم عبد هللا عيسى503161841076025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي محمد سالم فارس504161841085027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد شاتي مطشر505161841001030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمروة ستار عبد الجبار جاسم506161842209060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة454.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمروه مكي حميد محي507161842223024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحنان عبد الحسن داود عبد النبي508161842209019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد خليل خلف509161841060065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيوضحة صافي هدل صالح510161842241025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب جبار عبد السيد غافل511241842095056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية العباسية للبناتاحيائينورس جاسم معارج علي512161842233028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيرضا كامل طحيور حمود513291841004052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائيكوثر حسن موزان كطافه514161842290038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيأبرار عبد األمير مشاري حسن515161842257001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.5وافدينتطبيقياحمد اياد محمد516161851888005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيوّد احمد هادي عبود517161852184111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة510.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمصطفى عادل ناصر مريهج518161851053119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيعهد هاني انور موسى519161852383059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيوسام حسين ياهم تبينه520161851366041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيامل بهلول غانم رضيو521281852051012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيمازن فرحان خضر صواف522161851366030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيدعاء محمود جاسم احمد523161852220013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسن حسين معله عباس524161851311015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة499.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي حسين525161851365108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد ميثم اسماعيل فالح526161851006014

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0اعدادية القرنة للبناتادبيصابرين صالح كاظم واوي527161822154032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة495.0ثانوية دجلة للبناتادبيزمن احمد كامل سلمان528161822243022
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية دجلة للبناتادبيشهد نعمان حميد سعودي529161822243044

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة عدنان صالح ناصر530161822243056

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة475.0ثانوية دجلة للبناتادبيمها محمود كامل سلمان531161822243068

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم جاسم532161841027008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائيسراب هاني كعيد صباب533161842290032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة489.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان ضياء عزيز534221841372002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنيناحيائيمنتظر ناقد عبد الكريم فارس535161841094089

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة538.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيضحى سمير خريبط الزم536161852301016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة535.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيدعاء عبد االمير كاظم عبد الحسن537161852309021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيجعفر خليل هاني سوادي538161851089013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة579.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب ابراهيم خليل فالح539161842220015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيجعفر طالب جبار ضمد540221841091023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين نعيم ضيدان رومي541221841057006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم خضير542221841091105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيمنتظر حمادي منصور محسن543221841318015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحيدر جواد جخيور مهاوش544221841310044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة509.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمحمد مزهر حاتم سلطان545221841057025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة503.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر علي خضير حمد546221841011015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيمحمد مبارك جخري ساجت547221841382057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي قاسم فنوخ عبد548241841063021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة591.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيطالب عويفي عبد النبي عطيه549221851091057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينتطبيقيعباس علي يوسف سعود550161851094045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عبد االمام عوده مطر551161851033073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة575.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيفيصل كامل جبار عطية552281821010046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة538.0الخارجياتادبيهبه نجم عبد هللا عبد الهادي553161822401173

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0الخارجياتادبيفاطمه عباس موسى فيصل554161822401129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة523.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيكوثر عماد عبد الحميد عبد الوهاب555161822287136

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور ناصر راضي محسن556161842383167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشروق سالم مناتي رفش557161842200014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة635.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيغالب عويفي عبد النبي عطيه558221851091078

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة550.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي جاسم محمد559161822150018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة503.0ثانوية الحضارة العربية للبناتادبيماجده طاهر عبد دهيم560161822181028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة498.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياسيل ريسان زيبق محيي561161822216003
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة495.0اعدادية القرنة للبناتادبيزينب حامد عبد العالي مناتي562161822154023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة488.0ثانوية المعرفة للبناتادبيانوار هالل حميد علي563161822175006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة487.0ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيضحى جاسم عبد النبي ناصر564161822224033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة463.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيقمر عبد المطلب عبد الدايم عواد565161822287135

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب قاسم عبد الحسن فالح566161822164035

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة450.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور محسن عبد والي567161722244043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهراء علي صدام سوادي568161822383032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة449.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيبراء عالء سند عوده569161822245010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيصفا سمير فخري احمد570161822380028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0اعدادية الهارثة للبناتادبيدعاء باسم عبد محسن571161822176031

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة441.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيناديه علي عبد الحسين نزال572161822164050

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة437.0اعدادية الهدى للبناتادبيتماره مشتاق طالب عيسى573151822047023

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية البسمة للبناتادبيهبة محيسن خضير فهد574161822257061

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة435.0اعدادية حيفا للبناتادبيام البنين محمدسعيد عيسى غانم575161822220007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة469.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيايات يعقوب ايوب عزيز576161842154006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة544.0ثانوية هبة الرافدين للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم خلف مشاري577161852235013

كلية اآلداب/جامعة البصرة467.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفادية صالح مهدي طعمة578161822283027

كلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب قاسم كريم مالك579161822217056

كلية اآلداب/جامعة البصرة460.0ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد الحسين خلف حسان580161822244041

كلية اآلداب/جامعة البصرة458.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبد الوهاب جازع581161821049094

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي عدنان علي بنيه582161821016040

كلية اآلداب/جامعة البصرة457.0ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيفاطمة كريم ماثور حسن583161822224042

كلية اآلداب/جامعة البصرة456.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيعلياء حسين شهيد احمد584161822288036

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0الخارجياتادبيسوسن فالح مهدي سلمان585161822401094

كلية اآلداب/جامعة البصرة451.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحسن عزيز حمود عذير586161821049083

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي جاسم عاشور طارش587161821028023

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبياحمد صالح كريم جدران588161821312001

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب سعيد ناصر خليل589161822227048

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية حمدان للبنينادبياحمد محمد جاسم محمد590161721046003

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية الزبير للبنينادبيمحمد كريم رحيل زجاري591161821034048

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين حمزة عبد العباس عريس592161821017010

كلية اآلداب/جامعة البصرة435.0اعدادية الزبير للبنينادبيعبد الرحمن محسن ثجيل حسن593161821034023

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب عماد كاظم فياض594161822164033
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كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0اعدادية الوثبة للبناتادبياسراء جواد عبد الكاظم حسن595161822241001

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0الخارجياتادبيالتفات مهدي موحان مصاول596161822401015

كلية اآلداب/جامعة البصرة433.0اعدادية العباسية للبناتادبينوره كهالن عبود حوشان597161822233055

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيفاطمة فائق هالل عبد598161822310010

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيهبة امين ياسر تمر599161822190015

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيوليد خالد عبد هللا مذكور600161821311029

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم ياسين طه خلف601161822270023

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمحمد امين راشد جريش602161841300026

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0ثانوية االحرار المختلطةادبيرباب شريف عداي فالح603161822313001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي دبيس زايد ثامر604161821013037

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينادبيرضا محمد فيصل نعيثر605161821094012

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء عالء عبد االمير جاسب606161822233024

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمحمد عودة لطيف اليذ607161821136041

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد عبد تبينة حسين608161821039004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0اعدادية العقيدة للبناتادبيرغد مشعل عبد هللا جابر609161822231019

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيسبأ داوود سلمان عبد هللا610161822203031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة431.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيمتعب فالح كوكز كزار611221841022048

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة431.0اعدادية القرنة للبنيناحيائياحمد زكي يوسف جازع612161841027004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة425.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهره كاطع جبر طعمه613241842157004

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل عبود حسن614161841039020

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيرشاد حسون ضغين صالل615241841036041

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0ثانوية السنابل للبناتاحيائياسراء جاسم محمد ثجيل616221842122003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة473.0اعدادية رفح للبناتتطبيقياطياف مهدي كاظم ناصر617161852219005

كلية علوم البحار/جامعة البصرة484.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد مجيد عودة براك618161841022034

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد كريم دمدوم مزعل619221841001014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة478.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيمريم عبد االمير احمد مصخي620161842174021

كلية علوم البحار/جامعة البصرة456.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد شيال زبيري621161842196018

كلية علوم البحار/جامعة البصرة447.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيآيات حسن ناصر محمد622161842176001

كلية علوم البحار/جامعة البصرة439.0االهلية للبنات (ع)ثانوية االمام محمد الباقراحيائيفاطمه مشتاق صادق الهيد623161842264016

كلية علوم البحار/جامعة البصرة431.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيصبا صباح عبد الصاحب جاسم624161842173023

كلية علوم البحار/جامعة البصرة525.0ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين عامر يعقوب حسين625161851113010

كلية علوم البحار/جامعة البصرة496.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم احسان علي محمد626161852208038

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا تطبيقيشهد شويش غضبان نصيف627131852244002
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قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل627.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم حمود عناد628221851021120

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل626.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد العالي تركي غازي629251851150079

كلية العلوم/جامعة الموصل644.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينجالء عزام حازم عبود630171842277185

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائيساره سامي عبد الخالق موسى631331842080052

كلية العلوم/جامعة الموصل587.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيخاني محمد خالد حسين632331842040045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل549.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي محمود حسن سليمان633171841104045

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيكرم فارس شهاب احمد634171842251149

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل449.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيايمان جاسم محمد حمود635171842359001

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل446.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد سليمان عبدهللا636171842321229

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب فرج محمود عيسى637171842298045

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيدالل عبد الكريم حسين محمد638171842242047

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل426.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائينور طالل رجب حسين639331742042039

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل424.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد صالح عبيد هليل640291841153008

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل423.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيابراهيم مالك عبد العزيز عبد الرحمن641131841242034

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل421.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيصافيه محمد ملحم مصطفى642331842020014

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل420.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد مرعي حسن علي643171741161020

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل420.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد شاكر محمود داود644171842231164

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرشا محمود رمضان محيميد645171742273165

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل481.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيابراهيم هشام غانم تقي646171851217001

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل458.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيهديل طالل محمد زكي عبد هللا647171852283049

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيهادي حسن خيري جبير648291851016120

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيجوان علي زاجي زغير649161851011007

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد الحكيم عامر صالح محمد650181851016015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمر ياسين حازم عبد651171851011134

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل436.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسن عباس كعيم اليذ652231851051018

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل433.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيسعدون مبرد جربوع مجبل653171851112010

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد صالح يوار654161851355193

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل431.0ثانوية الشهيد طالب النجم المختلطةتطبيقيمحمد سالم ناصر حسين655221851278020

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم مهدي عباس656161851365053

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل428.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجبر. عباس عادل عبد الرحمن657221851003078

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل428.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمة حسين عطيه شبيب658291852058024

كلية الحقوق/جامعة الموصل491.0ايسر- الخارجيون ادبيدحام عكاب سليمان محمد659171821402054

كلية الحقوق/جامعة الموصل467.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيهاشم حماد احمد محمد660331821001066
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كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0ثانوية الكبر للبنينادبيعبد هللا مطيران عساف تمر661171821210003

كلية الحقوق/جامعة الموصل446.0ثانوية الكبر للبنينادبيفارس محمد خلف انغيمش662171821210004

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0ثانوية بازوايا للبنينادبييونس فاضل عباس احمد663171821065006

كلية الحقوق/جامعة الموصل436.0اعدادية الكندي للبنينادبيياسين شمس الدين محمد مصطفى664171821021114

كلية الحقوق/جامعة الموصل434.0ايمن- الخارجيون ادبياحمد صالح سليم طعين665171821400004

كلية الحقوق/جامعة الموصل433.0ثانوية الحود للبنينادبيفراس علي خلف حسن666171821040043

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل433.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيزيدون ستار محمد عيسى667111821181036

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل431.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيوسن سليمان محمد امين سليمان668331822041028

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيرسل قدوري ابراهيم جاسم669311822081008

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا احمد فائق عبد المنعم670111821007051

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل459.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن يوسف عطيه عبد نور671251841001070

كلية التمريض/جامعة الموصل664.5وافديناحيائيسكينة نعيم دايل672171842888001

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيهدى جاسم خلف علي673171842041039

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل471.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيريان فتحي خلف محيمد674171841350054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل599.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا ادبيحسين يعقوب فاضل سليمان675131821244004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0ايسر- الخارجيات ادبياشواق معاد هاشم محمد676171822403020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل454.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد وعد محمد احمد677171821025175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعيسى محمد عبدو محمد678171821350207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيقبس هاشم حميد عبد هللا679171821005085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0اعدادية االمين للبنينادبييوسف صادق محمد عبد العزيز680311821009046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد سعد عبد أحمد681191821006025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي مبرد فنش كريس682171821142051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيياسر احمد فتحي عبد هللا683171821001163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيايهاب عبد الحميد حسين عبد الحميد684111821033017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0اعدادية االصمعي للبناتادبيحنين هاني محمد محمود685171822289025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0ثانوية جبهة المختلطةادبيجاسم محمد علي عايد686191821301008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل428.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيوائل داود سليمان مصطفى687131821242021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعدنان محمد عبد الوهاب داود688211821224007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0ثانوية دياكوي للبنينادبيعياذ فضيل سليمان طرفة689311821008026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0اعدادية االعتماد للبنينادبيشاكر فارس صوفي خضير690291821010064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل470.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا مرسيناحيائيمحمد عبد الكريم محمد قاسم691131841234007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0ثانوية القلعة الجديدة للبناتاحيائيندى خضر تقي فاضل692311842041009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمة علي تحسين سهيل693171842281069
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيمهند سليمان حسن سليمان694131841242037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0اعدادية اشبيلة للبناتاحيائياسماء عبد هللا هاشم حسن695171842297012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد القادر مرعي حسن سليمان696171841104037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0الخارجياتاحيائينرمين وائل حاجم حمد697131842401034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد يونس علي عزيز698171841008024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور باسل عبد الجبار ذنون699171842285193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامل علي خلف ويس700171842232051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريز اشنا محمد سعيد701201842344035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيشذى عيدو كورو خلف702331742064006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيوفاء سالم حمد عبد هللا703171842077033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيه طه ياسين جاسم704241842220005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0اعدادية حمص للبناتاحيائيبراء وعد هللا خليل حسين705171842302032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيدريد يونس صالح يونس706171841084032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0ايسر- الخارجيات احيائيخديجه خالد محمود حسين707171842403015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعلي سعود محمد شريف708171851018085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمخلد طالل فاضل ياسين709171851007096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد فاضل إدريس إسماعيل710171851026237

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل572.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد االمير غالب حسين محمد711331841070170

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائياركان احمد مفضي حسن712171841112001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمسرة عبد هللا ايوب عبد هللا713171842302129

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيورود احمد خليل فتحي714171842284082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0ثانوية التحرير للبنيناحيائيعباس درويش سليمان محمد سعيد715321841010042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيحسن كمال علي يعقوب716131841242025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد محمود هاشم محمد717171851025012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيهناوي حسن محمد بالل718171851104039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0اعدادية صفية للبناتادبيخوله محرم عبد هللا سلطان719171822295014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل496.0ثانوية الثورة للبناتادبيدالل صابر حمدي متعب720171822279012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل456.0اعدادية ميسلون للبناتادبياالء حسن عبد الكريم خلف721171822277004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية ميسلون للبناتادبيامنه كامل طه عبد الرحمن722171822277007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0ثانوية نينوى للبنيناحيائيعبير حسين اسعد علي723171842207014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيرسل وليد حمدون مرعي724171842293040

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيغفران خالد داؤد علي725171842293065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل479.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرحاب حامد حيدر يونس726171842304017
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل473.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسارة محمود جاسم محمد727171842237148

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل472.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمنى عامر هرماس حسين728171842264065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل470.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائياسماء سبهان حسين محمد729331842080009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه خزعل خضير فنوش730171842232159

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيحنين حيدر طعيمه ياسين731221852190023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيهدى عبيد احمد يوسف732171852283048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0اعدادية الفراتين للبناتتطبيقينهلة شبيب محمد احمد733171852267044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء فالح خضير صالح734161852238018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيحوراء كريم حسين كاظم735231852092025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينه شريف حسين مذبوب736221852199034

كلية اآلداب/جامعة الموصل470.0ايسر- الخارجيون ادبياحمد لؤي احمد عمر737171821402020

كلية اآلداب/جامعة الموصل438.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمحمد خالد اسماعيل ثامر738191821292057

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية الخنساء للبناتادبينغم راكان عزيز جاسم739171822273071

كلية اآلداب/جامعة الموصل425.8ثانوية بحزاني للبناتادبيعمشة خلف الياس عبو740171822245005

كلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبينبأ ابراهيم محمد سعيد عبد العزيز741331722011002

كلية اآلداب/جامعة الموصل536.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمنجي خديده ابراهيم خلف742331842051026

كلية اآلداب/جامعة الموصل497.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا احيائيوليد ثائر وليد خالد743131841224020

كلية اآلداب/جامعة الموصل496.0ثانوية العريج للبناتاحيائياسيا فيصل بشير هادي744171842307004

كلية اآلداب/جامعة الموصل495.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابو القاسم طارق قاسم احمد745171851017012

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل453.0ايمن- الخارجيات احيائيرفل محمود طه أحمد746171842401004

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا مرسينتطبيقيحسن عمار حسن حسين747131851234001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عبد هللا خضير عبد748171821009019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمة محمد امين خضر احمد749171822315054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0اعدادية االمجاد للبنينادبيكرم عبد احمد رجب750171821026156

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية الشهاب للبنينادبيتوفيق احمد صالح عطيه751171821143040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ثانوية حمام العليل للبناتادبياكرام عبد هللا احمد حسين752171822238007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0ثانوية العريج للبنينادبيياسر محمد عودة جاسم753171821031042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد اسامة طه ياسين754171821009004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمروى صالح زيدان خلف755171822273064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية االصمعي للبناتادبيسجى سعد شاكر حمودي756171822289055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0ايسر- الخارجيات ادبيشيماء سعد هللا رضا عاشور757171822403113

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد الواحد حسين عبد عبد هللا758171821142048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيبشرى علي عبيد سلمان759171822313005
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينسرين عبد الباسط محمد عباس760171822315067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيعائشة لقمان حسن عزيز761131822242008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0ثانوية العريج للبنينادبيايهاب عبد جمعة طه762171821031008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمصطفى مجيد محيسن عذاب763101821040038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية المكوك للبنينادبيعمر عباوي ياسين علي764171821051035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل441.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيمحمود خضر خليل ابراهيم765171721005128

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل515.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيناحيائيبرزان حمد خضر بدر766171841206003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل508.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرهام عبد ياسين جاسم767171842230095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0ثانوية شهداء االمارات المختلطةاحيائيسحر عبد محمد حسين768311842064001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور سعد عبد القادر فتحي769171842232300

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0ايسر- الخارجيات احيائيآمنة لقمان يونس ذنون770171842403003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيمحمد هشام عبد الحافظ حسن771131841242062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية سارية للبنيناحيائيسيف سعد محمد خضير772171841018101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر جاسم محمد أمين اسعد773171841351116

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائينوح محمد علي بكر774131841242015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفرح عمار علي يونس775171842285163

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل571.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا تطبيقينور يحيى سليمان قاسم776131852244004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل490.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيحسام صبار خليفة علي777191851116018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد الواحد احمد778171851026146

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيعمر ضياء علي ابراهيم779171851036034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيبشير كريم نجم عبد الحسين780221851306016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينتطبيقيراجي حافظ جبار عباس781221851367009

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل428.0ثانوية تل الشعير للبنينادبينجالء غانم محمد وهاب782171822052007

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل427.0ثانوية برزاني المسائية للبناتادبيسهى سالم محمد صالح783311822082003

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيخولة عبد العظيم محمد عبد هللا784171842237081

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل437.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينتطبيقيرحيم هاشم عايز حاشوش785221851311077

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيسمير رياض هادي عبود786231851054045

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل427.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بسام سالم سعيد787171851017125

كلية االثار/جامعة الموصل439.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعمر احمد يوسف عبد القادر788171851080053

كلية االثار/جامعة الموصل434.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمهدي فالح عبد هللا عباس789261851027079

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيريان خليل ابراهيم علي790131821242008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0ثانوية المنار للبنينادبيمحمود اسماعيل احمد اسماعيل791331821019012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل448.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيغفران رائد محمود عبد792171842317063
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كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل445.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهاجر شكر محمود اسماعيل793171842265039

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل432.0اعدادية الزهور للبناتادبيسجى ساجد احمد ساجت794171822290086

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل426.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيرياض مهدي جهاد ثجيل795221821311015

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل440.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد شالش خلف عبد هللا796181841004054

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل434.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروى ثامر محمد ذنون797171742281184

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية558.8وافدينتطبيقيفاطمة موفق سليم 798101852888001

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية606.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر سمير هاشم عباس799151841071074

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيامجد رزاق كاظم سالم800231841011014

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية599.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيكاظم عالوي ازغير بطي801221841018049

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد قاسم حسن مطر802281851018003

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ماجد جمعه وجر803131842070185

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية626.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعال احمد احمد ابراهيم804191842194079

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية615.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد شجاع عنتر مشرف805191841053006

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة588.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد محمد عطيه جناني806281851044062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة581.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقييوسف قاسم يوسف يعقوب807251851205149

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة632.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمتعب خيري عبد الكاظم خريم808251851008122

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد طالب محسن محمود809251851150243

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار هاشم810251851205121

كلية العلوم/جامعة الكوفة610.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسن جابر811251841205111

كلية العلوم/جامعة الكوفة606.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيحميد جواد صافي عبد علي812251841122069

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه جاسم عريبي عباس813251842070134

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين رضيوي فياض814251841150320

كلية العلوم/جامعة الكوفة589.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعقيل عادل محسن عبد815221841018036

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيهاشم نعمه عبد جاسم816251841150416

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى عبد الكاظم عبد علي شنان817251841031849

كلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى جميل عبد الزهره رمضان818251841001282

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين ماجد رحيم عبيس819271841014049

كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه جمال عبد هللا غائب820251842100520

كلية العلوم/جامعة الكوفة557.0الخارجيوناحيائيأحمد وصفي علي مبارك821251841400003

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر قادر عبد الحسين مدهوش822221841035064

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيغفران نجم عبيد علوان823241842121157

كلية العلوم/جامعة الكوفة505.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعبد عمران موسى عبد824241851203190

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتطبيقيزهراء نافع متعب دهيلي825251852089014
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كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس حسين علي حسين826161851039065

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيمها حسن علوان كاظم827251842062639

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد عالوي احمد تولي828251841007088

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد عاشك دايخ عكال829231841252005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة516.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيفيحان اركان منشد جبير830241841035064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة571.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيمريم حسين جاسم محمد831251852122058

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة540.0اعدادية زيد بن علي المختلطةتطبيقيكاظم عبد الرحيم طالب تركي832251851113031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيزيد طاهر حسين علي833251851044076

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة504.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيميثم عمار علي عبد الحسين834251851008188

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيخيزران عيدان عبد حسن835251822086046

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية العامل للبنينادبيصادق حميد عبد الزهرة حمزة836111821015071

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد ناصر سلمان كاظم837101821005022

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبنينادبياحمد علي عبيد بجاي838251821037001

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0اعدادية الثبات للبنينادبيسجاد فيصل غازي عوده839271821024025

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية البتول للبناتادبينور خضير عباس وداعه840241822140058

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة429.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد مشتاق طالب صاحب841271821031193

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ثانوية طيبة للبناتادبيزينه محمد احمد عباس842131822116024

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار علي عبيد عواد843291821021080

كلية التمريض/جامعة الكوفة665.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب جواد كريم عبد هللا844251842084332

كلية الزراعة/جامعة الكوفة491.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيحنان عزيز زبيل طعيمه845221842125040

كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيكوثر كفاح صباح مرزوك846251842104023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة464.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس كزار847251851010081

كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعباس نجاح حمزه مهنا848251851150148

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيحاتم علي حمادي صياد849101821156009

كلية اللغات/جامعة الكوفة450.0اعدادية الثبات للبنينادبيسالم مراد حسان حميدي850271821024022

كلية اللغات/جامعة الكوفة447.0ثانوية الصالحية للبنينادبيعبد هللا فالح عبد الكاظم بالل851241821022021

كلية اللغات/جامعة الكوفة445.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي حسين عطا هادي852271821021047

كلية اللغات/جامعة الكوفة442.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر رضا عبد الحسن عبد هللا853271821044038

كلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحسن عطية حسين فرحان854241821018042

كلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد احمد جعفر احمد855161821039076

كلية اللغات/جامعة الكوفة605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمرتضى هادي حاتم هادي856251841031774

كلية اللغات/جامعة الكوفة547.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فرات جبار سعد857251851031089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيامير عباس هالل جرموط858251821122024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيمحمد شفيق شاكر شفيق859251821049017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبينور محسن عبد محسن860251821160054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0وافدينادبيسيف عالء سيفي861251821888001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0ثانوية العال المسائية للبنينادبييوسف علي عمران عيسى862111821203221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي عقيل كاظم جبر863291821017200

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ثانوية النظامية المختلطةادبيمروه عبد الرزاق رضا كاظم864211822206015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين فرحان حسون حسن865231821183020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حسن ربيع شميل866141821029047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي عبد هللا نعمه سلطان867281821007031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحيدر صاحب عبود زغير868251821004013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين حسن عبد ابراهيم869251821024071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية الرباب للبناتادبيبنين وارد حمود جبير870121822125017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحيدر هاشم محمد عوده871241821203051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعدنان عبود سعدون كرمد872261821015061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيهادي صالح دبس سعدون873261821015118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين كريم حسين علوان874231821001097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0الماء المعين للبنين.عادبيسالم عبد ساجت مصيخ875271821048023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيسهى حيدر عبيد دهش876231822083027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0اعدادية السياب للبنينادبيسامر سالم علوان نافل877261821045012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة537.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي طالب جواد مطرود878251841009156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين جاسم محمد مهدي879251841009055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى فيصل سامي فاهم880251741016097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة477.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائياحمد حسن سامي عمران881251841018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيحنين عالء عذاب نزال882251842102015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الزهرة عبد883251841012023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة460.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ فارس مكي جواد884251842084597

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم حبتور موسى885251841044261

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة458.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى مهدي صالح مهدي886231841252156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة486.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيرياض محمد فرهود جابر887251851010038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسام شهيد حلواص راضي888251851150058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيشهاب احمد كاظم سالم889281851011061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد جاسم جواد كاظم890161851047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة472.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيامير كامل عبد الحسن عبد هللا891251851150041
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كلية التربية/جامعة الكوفة597.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي عطيه892251841150219

كلية التربية/جامعة الكوفة570.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد عناد عاكول893251841044117

كلية التربية/جامعة الكوفة631.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيعلي مسافر حسين سوادي894251851122099

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحمزه سالم حاتم عبد االمير895251851008051

كلية التربية/جامعة الكوفة537.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيامير محمد حسين منفي896111851032012

كلية التربية/جامعة الكوفة531.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسين زكي رمضان حسون897271851003021

كلية التربية/جامعة الكوفة520.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى ربيع محيسن صابر898221851042062

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيكوثر رزاق فنجان مجلي899251822068028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة480.0اعدادية الجزائر للبناتادبيعذراء عبد مسلم ابراهيم حمزه900251822091048

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسكينه حيدر جعفر عيسى901251842170196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة565.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل محسن شمخي902251842108094

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة535.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران حسين جابر غني903251842170229

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب عباس جعفر حسون904251842064018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائياسراء حميد عبد هللا عبد زيد905251842082001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسرى سعدون خليف منصور906231842119126

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحسنات ضرغام هادي عبد907251842096061

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيشهد صباح جبار ناصر908251852059196

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد نعمه مجبل909251852096058

كلية اآلداب/جامعة الكوفة478.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي قاسم محمد عبود910251821024186

كلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسين عبد الحسن ابراهيم كاظم911211821004016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد فاضل عبيس مدفون912251821025037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعذراء عبود خميس كاظم913251822086127

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0ثانوية الكحالء للبنينادبيكرار كريم نعمه جوهر914281821007037

كلية اآلداب/جامعة الكوفة431.0اعدادية القدس للبنينادبيزين العابدين عباس حميد حبيب915231821055022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس عقيل كاظم ثويني916251821012156

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0اعدادية الشطرة للبنينادبيحمزة عبد الجليل خلف مطلق917221821018011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0ثانوية تلمسان للبناتادبيبنين قاسم جواد محمد918211822124006

كلية اآلداب/جامعة الكوفة563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول علي شهيد محمد919251842062081

كلية اآلداب/جامعة الكوفة501.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي بسام محسن عبيس920251841008081

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب دارم عطية كسار921251722082037

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0اعدادية النجاح للبنينادبياركان حميد عراك خضير922221821067003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيعلي شهيد جبر حسين923241821033024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة453.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيعزيز مبلط عزيز زنكي924221821079019

126 من 28صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيهيثم علي لهمود صحن925221821301017

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ثانوية السنبلة للبناتادبينور االسالم علي طاهر ياسين926241822135022

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي حميد يسير زاير رسن927281821019052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبياحمد علي ناجي هواد928251821021003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعالء سالم عبد زيد حسن929251821012168

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب امكين جابر زياد930251822078062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة436.0اعدادية التحرير للبنينادبيحيدر حسين خلف عاشور931281821004040

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء راضي محمد مهدي932231842120067

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيعذراء محمد كاظم جاسم933251842076058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة489.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي منير محمد جبر934251851001162

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيأسماء ثامر سالم نجم935251852084003

كلية االثار/جامعة الكوفة425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياشرف زهير مجيد حميد936251821012029

كلية االثار/جامعة الكوفة450.0اعدادية االمير للبناتاحيائينرجس قاسم فنجان طاهر937251842083088

كلية الفقه/جامعة الكوفة475.0اعدادية القلم المسائيةادبيسيف بالدي دغيمر مطعوج938291821151072

كلية الفقه/جامعة الكوفة426.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيصابرين حسن شالكه صالح939251822170060

كلية الفقه/جامعة الكوفة502.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيضرغام جهادي خضير عبيد940251851001101

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي شاكر مجيد عطية941161841069053

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر جابر عبد سعدون942251842096255

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة484.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيابو العباس علي ميس غطش943221851042070

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت570.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحارث علي حسين علي944211851012004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت561.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهتطبيقيعدنان عبد االمير ساجت شهد945241851154008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيحيدر توفيق وحيد شكاكي946161851026036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيمريم سالم احمد محمد947181842206008

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت624.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعز الدين محمد بردان صكر948191851040029

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائينهايه مهدي عباس قاسم949201842169018

كلية العلوم/جامعة تكريت549.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسدرة سنان سالم حسن950201842282199

كلية العلوم/جامعة تكريت630.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا تطبيقيحذيفة سعد حسين غلوة951131851244005

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت492.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى حميد محسن عبد هللا952221841018069

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيهدى مظفر حسين علي953131842098099

كلية الحقوق/جامعة تكريت454.0ثانوية النزاهة للبنينادبيعلي قحطان محمد عويد954181821066013

كلية الحقوق/جامعة تكريت452.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيمرتضى حسن حراز معروف955181821142033

كلية الحقوق/جامعة تكريت447.0ثانوية سامراء للبناتادبيماريا حاتم مجيد خضير956181822180038

كلية الحقوق/جامعة تكريت438.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيرسل ثاير اسماعيل جاسم957181822361003
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كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيمصطفى محمد فزع عبد هللا958311821072025

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيعالء رشيد كنعان صالح959181821315013

كلية الحقوق/جامعة تكريت422.0اعدادية االسحاقي للبنينادبيسجاد مجيد علي عبل960181821047026

كلية الحقوق/جامعة تكريت420.0اعدادية الشيماء للبناتادبينمارق ثائر خلف جاسم961181822237030

كلية الحقوق/جامعة تكريت531.0ثانوية المنى للبناتاحيائيغفران ضاهد كوان محمد962181842256015

كلية الحقوق/جامعة تكريت515.0ثانوية االماني للبناتاحيائيوفاء علي جعفر حسين963181842254038

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيصابرين شريف سلمان مصلح964181842259010

كلية الحقوق/جامعة تكريت463.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيشهله ركاد خلف ارحيم965181852183042

كلية الحقوق/جامعة تكريت453.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد هللا رشيد966181851146010

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت427.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد الحسين داخل غالي967291821028119

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت469.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيوليد حسين حميد عبد968291851016125

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت457.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيكرار رحم راهي عيالن969261851202069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت507.0ثانوية الكوثر للبناتادبيداليا هالل حسن احمد970181822260008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت503.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيطيف محمد احمد خضير971111821053079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيسامي حسين علي حميد972211821001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا ادبيخطاب منعم غزال هراط973131821244005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت468.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيحمزة اسماعيل خلف جاسم974181821082015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحسام اسماعيل حسين عبد هللا975111821053047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية الروافد للبنينادبيامير صفاء كامل علي976181821085011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعلي زيد خلف عليوي977211821051019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0اعدادية بلد للبنينادبيسجاد قصي عباس حسن978181821006008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت436.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيعلي فيصل صبار محمد979191821292041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسام مهند راجي عبيد980231821052012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحسين محمود حسين سعود981101821205089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبياحمد حسين كريم عبيد982261821203004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0ثانوية الرواد للبنينادبيابراهيم احسان علي فرحان983121821024001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429.0ثانوية جمانة للبناتادبيقطر الندى باسم رشيد وحيد984211822095026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429.0ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنينادبيعامر عبد هللا حسن عبد هللا985181821054015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحسن مصلح عبد موسى986211821271006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبييوسف عباس فياض عاكول987191821040084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0إعدادية المروج للبنينادبياحمد خضير حسن منصور988141821013005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية الكندي للبناتادبيمريم مناف عبد العزيز وهيب989181822239016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت488.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيكرار جاسم محمد حمزه990181841085048
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت444.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسهى محمد عواد حسن991201842139058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأيناس قادر مهدي صالح992181842260003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد مهند جبار كاظم993211841005013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت440.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوالء صابر عباس ذويب994231842119232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عباس صالح995121741020089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى نواف حميد ابراهيم996181841132012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيكرار عادل عليوي ناصر997211841013078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعزالدين بالل سعود مطر998191841111016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيمحمود قحطان عبد سمير999181841332100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء جندي علوان وناس1000241842220095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت427.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيبسام زايد بسام حبيب1001221841068006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا احمد شوقي علي1002211841065049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيليث حبيب محمد مارد1003141841018102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيامير عبيس عبد خضير1004231841011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيضياء ماجد محمد سلمان1005321841060025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0ثانوية التحرير المسائية للبنيناحيائيمحمد يوسف محمد ثويني1006191841351028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت421.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعادل عدنان جميل نصار1007101841208007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيعباس ستار ابراهيم عباس1008181841100005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائياسيل صباح جاري كرمش1009111842217008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيسجاد فاضل سعد شالكه1010241851027042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0ثانوية دار السالم للبنينتطبيقيمالك فرحان حمد مرهون1011181851093005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت458.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر مطير ابراهيم1012251851052036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيقيصر اسماعيل حميد مجيد1013181851002064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح نجم عباس1014221851310141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيبارق عباس فاضل رشيد1015201851003017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيميثم كريم عماش سلمان1016241851157023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية ابن كثير للبنينتطبيقيثامر سعيد ذياب محمود1017181851010008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت459.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه عماد اصغر كاظم1018181822175005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمحمد سلمان صمد داود1019181821012024

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت423.0اعدادية طوز للبناتادبيزينب محمد هادي احمد1020181822181016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيبالل عالوي خضير عاصي1021191841011033

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد جميل خضر شكر1022181841035106

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد صباح وهاب عزيز1023201841048165
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت467.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عبادي عطية1024291851025031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيموسى كريم صالح وادي1025221851100027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت465.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيبتول محمد عباس محمد1026201852148012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت572.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين شهيد كاظم ردام1027241841035026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيسراب حسين محمد علي1028171842242075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيشيماء خلف حماد خلف1029201842149021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد حسن هرباد شوجه1030241841010113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت494.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيديانا عمار عادي صالح1031181842222016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت489.0ثانوية العلم للبناتاحيائيجهينه خالد تركي محمد1032181842170023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0ثانوية تكريت للمتميزيناحيائيعبد العزيز ياسين ضياف مرمي1033181841032012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد جوامير محمود صالح1034211841054005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0ثانوية االماني للبناتاحيائينهايت لطفي منصور حسن1035181842254033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيغزوان سليم عبيد حسين1036231841178028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمصطفى رحمن عبيد هاشم1037111851054012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت518.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيجار هللا بازي دهش هواء1038181851024003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية تطبيقيعالء حسين حمود نصار1039141851203043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت568.0اعدادية الفلق للبنينادبياياد خليل حسن حداوي1040211821023012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت539.0ثانوية البراق المختلطةادبيسلمان عباس حمود حميد1041121821177006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةادبيسجى خليل شاكر حميد1042201822229003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى قاسم محمد حمود1043211821038165

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت454.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمجتبى حسن هاني عصيد1044231821255064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت450.0ثانوية حمرين للبنينادبيمعجل سحاب بشون سلوم1045181821028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعلي محمد منعم يوسف1046191821010031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت439.0ثانوية خالو بازياني للنازحين المختلطةادبيحسين فاضل جاسم محمد1047201721230002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0ثانوية الرشاد للبنينادبيحاتم محمد حسين الحج1048191821050016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت432.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينادبيعبد الرزاق محمد برهم فرحان1049181821342017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0ثانوية الصدرين للبنينادبيحسن حيدر مبارك محمد1050211821056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت590.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمحمد ريكان محمد جاسم1051291841105025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياحمد سالم علي هادي1052211841264003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت566.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعالء محمد هويدي مطر1053291851016076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت526.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيليث محمد حسن علي1054211851068014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت509.0ثانوية االستقالل للبنينادبيتبارك عبد اللطيف خلف نوفل1055181822120006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيناديه عبد الحسن حمزه غالب1056111842151022
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0ثانوية الخضرانية للبناتاحيائيغفران محسن جياد شلش1057181842218016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيزبيده عماد علي محمد1058201842169008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيسهى خلف طه احمد1059201842104012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرفيف علي حسين محمد1060181842265010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0ثانوية الريان للبناتاحيائيعائشه حسن مهدي خزعل1061181842250031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيمها صالح الدين حميد احمد1062171842279099

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية الدور للبناتاحيائيساره ابراهيم خضير خلف1063181842161024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعبير نجم شكور سليمان1064181742231020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيسوسن سالم خلف حسين1065181842374013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيريم خالد محمد محي1066121842231031

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيهديل ناظر رحيم علي1067131842242037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزينب توفيق عبد الحكيم سليمان1068211842290022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0ثانوية طيبه للبناتتطبيقيايالف بالل حسين لفتة1069121852082005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت463.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيجيهان جاسم نجم عبود1070271852088025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقياستبرق محمد ابراهيم حسن1071211852228002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0ثانوية المنى للبناتتطبيقيرويده عماد يوسف حمود1072181852256007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0ثانوية دار العلم المختلطةتطبيقيعالهن ظاهر محمد فرحان1073181852293002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0اعداديه زنوبيا للبناتتطبيقينور حسين كاظم محسن1074241852100082

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيجنان رشيد حميد علي1075211852256004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيهدى عزيز جاسم جوده1076221852106035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب مجيد مصراع عبد السيد1077261752089022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيرويده رائد سويدان محمود1078181852183030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايناس رائد سويدان محمود1079181852183014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيرنده سلمان محيسن مهدي1080241852220040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية االشاوس للبنينتطبيقيتمارة نعيم مخلف حسن1081181852117005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقينبراس محمد عبود ابراهيم1082191852183035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية الزوية للبنينتطبيقينور ابراهيم عبد هللا سلمان1083181852017001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيدينا فائق عارف احمد1084101852091008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب جمال عيسى ناصر1085161852241010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيسجى لفته عطيه حلو1086231852185002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيالرا عبد عريبي لهماد1087221852109042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية الغدير للبناتتطبيقينور مصدق جعفر مهدي1088231852131033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية دمشق للبناتتطبيقيايمان طامي حميد سليمان1089181852203009
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقينورا فيصل عبد الهادي خليفه1090311852058022

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائياحمد فرحان إسماعيل محمد1091171841166004

كلية اآلداب/جامعة تكريت429.0اعدادية تازة للبنيناحيائيمنتظر فاضل محمد حبيب1092201841018025

كلية اآلداب/جامعة تكريت426.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيساره صباح علي عباس1093181842259009

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد المجيد محمد1094161851081017

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينتطبيقيسياف مزاحم نجم عبود1095161851094041

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعقيل رباط حسن عبيد1096241851204026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت482.0اعدادية مندلي للبنينادبييوسف بشار عز الدين راشد1097211821034057

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت464.0ثانوية ابن كثير للبنينادبيحسين طالل عبد هللا محمد1098181821010018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية الشرقاط المسائيةادبيمنى خضر حجاب جاسم1099181822339007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيحسين سعيد سليمان حسن1100171821049005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينادبياحمد احمود علي عبد هللا1101171821363004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت466.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبان عبد الرحمن محمد خلف1102181842265006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت462.0ثانوية الزاب المسائية للبنيناحيائيسفيان عادل محمد علي1103201841255009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت456.0ثانوية الزاوية للبنيناحيائيعثمان سعد عبد هللا جاسم1104171841039021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا نعمة خلف صالح1105201841020193

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيايمان صالح الدين ترف حبيب1106181842225004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت438.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد الرزاق ادريس1107171841019114

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيناحيائينسمه محمد اسماعيل حردان1108171842206016

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت437.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد ذياب غانم خليل1109201841020194

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت463.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيمحمد جبار عبدالواحد حمود1110231851051104

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت455.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيقاسم عبد الحسين لفته حمدان1111291851111015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيعقيل علي مانع طاني1112291851107024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيتحسين عالوي حميد عليوي1113281851015047

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيمصطفى عواد موسى عطية1114241851168058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0ثانوية الصالحية للبنينتطبيقيهاشم صالح صادق حسن1115241851022017

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت435.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسن علي عبيد عمران1116241841207062

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت429.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيغفران يوسف محمد صالح1117181842234016

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمرتضى محمد علي فرج1118221851092019

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت441.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيقاسم هاشم قاسم رزوقي1119201851259175

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية541.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيعلي كاظم جابر عنيد1120241851029044

كلية العلوم/جامعة القادسية561.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا مهدي فخري عجيمي1121241841005089

كلية العلوم/جامعة القادسية528.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسجا حميد منعم طاهر1122261842250075
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية552.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى عامر دايخ عسكر1123141841011129

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية517.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران علي وداعه مهدي1124241842139087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية520.0اعدادية الديوانية للبناتتطبيقيمريم محمد راضي عبد علي1125241852103033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية495.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسن داخل مهدي سلمان1126271851005015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية502.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيزهراء جاسم ساجت سدخان1127241852025004

كلية القانون/جامعة القادسية526.0اعدادية خولة للبناتادبيزينب مجيد حسين علي1128241822116019

كلية القانون/جامعة القادسية515.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمحمد ماجد مدلول جاسم1129241821060032

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية499.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسن سرحان1130241841203040

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية497.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيأمينه باسم خريم مرهج1131241842141005

كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقياخالص عبيد عبدالهادي صكبان1132241852096002

كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيايه علي كاظم شيال1133241852110005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية504.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعباس سعدون حسين جواد1134231821044056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية483.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب محمد عبود عباس1135241822106023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيأكرم حامد علي راهي1136261821047009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيمحمد شهيد فضيل مشعل1137261821158024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيجمال فرج كشيش محمد1138291821014038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0اعدادية الزيتون للبنينادبيامير فارس عبد علي حسون1139241821036002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيجعفر نجاح عبد الجليل محمد1140241841071010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتمارة نبيل هبر هدوان1141241742108023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمنتظر حسام عباس علي1142241841207302

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم صالح حساب مرزة1143241842220272

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي فاهم موري فرعون1144241841015061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب رياض عبد الكاظم مهدي1145241842119110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية459.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيعبير فليح علوان ناصر1146241842129013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية489.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعامر ستار عطيه عيدان1147241851203164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عباس جاسم1148241851003033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية476.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيايات مثنى عبد كريم1149241852220010

كلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين هاتف شمران شياع1150241821019012

كلية التربية/جامعة القادسية512.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسام كاظم عبد الساده بوالن1151241821203023

كلية التربية/جامعة القادسية497.0ثانوية عدن للبناتادبيرجاء اركان عبد الكاظم علوان1152231822076016

كلية التربية/جامعة القادسية469.0اعدادية الثقلين للبنينادبيرسول سالم حسين زغير1153291821009043

كلية التربية/جامعة القادسية612.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن سرحان1154241842220242

كلية التربية/جامعة القادسية602.0الخارجيوناحيائيعلي عبد العباس دلي اليذ1155241841400030
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كلية التربية/جامعة القادسية602.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين علي بجاي جعفر1156241841039007

كلية التربية/جامعة القادسية601.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعباس فاضل جباري حسين1157241841153006

كلية التربية/جامعة القادسية580.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيهبه ساجد مالك زغير1158241842093106

كلية التربية/جامعة القادسية567.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسن قاسم حمزه عبد1159241841157004

كلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيهاتف مهدي سرحان حسن1160241841013118

كلية التربية/جامعة القادسية541.0اعدادية الرسول للبنيناحيائياسماعيل قحطان هرباد عبد هللا1161241841035011

كلية التربية/جامعة القادسية537.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيتبارك فاضل صافي نعمه1162241842141026

كلية التربية/جامعة القادسية536.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحاكم سعد طارش خبل1163241851203072

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0ثانوية حلب للبناتادبينرجس عباس جواد كاظم1164241822107022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية434.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتادبيصبا ثجيل احيمد عبود1165241822220035

كلية اآلداب/جامعة القادسية442.0ثانوية دجلة للبنينادبيطالب جاسم غالب جاسم1166281821012030

كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمصطفى حسن شهيد مغيض1167241821155032

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0اعداديه زنوبيا للبناتادبيبنين محمد عبد الحسين صكبان1168241822100009

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمحمد ناظم جودة حمدان1169291821110067

كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسالم كامل ريكان فرحان1170291821110027

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0اعداديه زنوبيا للبناتادبيفاطمه سجاد هادي جوعان1171241822100039

كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي عبد مرسال صبار1172291821017198

كلية اآلداب/جامعة القادسية429.0اعدادية خولة للبناتادبيتبارك احمد هاني حسن1173241822116006

كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيصافي نعوم عبد االمير عناد1174291821109079

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي امير نغيمش دويج1175291821017182

كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0اعدادية الكرامة للبنينادبيانمار محمد شاكر شنان1176241821004015

كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحسين مديح جاسم جبر1177241821013012

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيبدر علي عبيد نجدي1178291821014029

كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية السنية للبناتادبيرواء حسن مهدي جبار1179241822102029

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي عبد االمير عباوي عودة1180241821018034

كلية اآلداب/جامعة القادسية422.0اعدادية دمشق للبناتادبيندى عبطان دخيل عيسى1181241822121042

كلية اآلداب/جامعة القادسية421.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد فاهم جليل رشيد1182291821014198

كلية اآلداب/جامعة القادسية464.0ثانوية النورين للبناتاحيائيفاطمه كريم ناجي شدهان1183241842138022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية449.0اعدادية صنعاء للبناتادبينهى محمد مراد كامل1184241822096006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية431.0اعدادية ميسلون للبناتادبياسالم محمد عبود عباس1185241822106002

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية468.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعالء حسون جبار شلع1186291841100087

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية450.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيزين العابدين طالب مهدي فرحان1187251841150157

كلية الصيدلة/جامعة االنبار680.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيهناء مطلك علي محمد1188201842151035
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار663.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائيبراء عدنان عالوي صالح1189191842369101

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيسجى ستار محمود فريح1190191842212017

كلية العلوم/جامعة االنبار595.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمهند نزار محمد حميدي1191191841056037

كلية العلوم/جامعة االنبار545.8وافديناحيائيثريا احمد عبد الرزاق 1192191842888004

كلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيساره سامي احمد سرحان1193191842191053

كلية العلوم/جامعة االنبار500.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعمر نجم عبد هللا كليب1194191851040034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد حميد عبيد خلف1195191841043037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار461.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد حاتم حسين حمادي1196191821071052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار449.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيصدام فتيح سحاب غدير1197191821020016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار442.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيحمزه كريم لطيف جاسم1198191821045006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار435.0ثانوية السياب للبناتادبيرغد شاكر محمود جدوع1199101822077018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار429.0ثانوية الرجاء للبناتادبيرسل فرات كاظم حسين1200191822160010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمصطفى هيثم حميد صايل1201191821075026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار423.0اعدادية دمشق للبنينادبيعماد طارق محمد جواد1202111821021108

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0ثانوية الثوار للبنينادبيحسين أحمد حسين علي1203111821012018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0اعدادية كبيسة للبنينادبياحمد ملتقى عماد مدني علي1204191821017005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار420.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيحاتم كريم نجم عبود1205191821095014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار467.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيعذراء اسماعيل عبد الرزاق مطر1206191842262010

كلية الزراعة/جامعة االنبار446.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيعبدالقادر ماجد عبد سويدان1207191841045020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0اعدادية المثنى للبنينادبيعمر محمد اسماعيل خلف1208101821022047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار495.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمثنى عبد هللا جاسم حسن1209191821013046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار469.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد رحيم خلف فرحان1210191841059013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيبشير محمد خليل ابراهيم1211191841341019

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار502.0اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيرفاء ذياب مخلف جديع1212191822148031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار454.0ثانوية دمشق للبنينادبيبالل عبد جامل عبد هللا1213191821052010

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار441.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيريام دحام معكول حمد1214191822287017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار433.0اعدادية فتح الفتوح للبناتادبييسر محمد حربي سعيد1215191822148085

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار429.0ثانوية االمالي للبناتادبينجوى ابراهيم جوهر نايف1216191822211024

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار427.0قيصري- مدارس التميز العراقية األهلية تركيا ادبيانوار عدنان احمد محمد1217131822245001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيرواء محمود عبد هللا لطيف1218191822205004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار541.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة عمر جبار جاموس1219191842194083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار534.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر محمود خلف ضاحي1220191841360014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار524.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسجى وسمي حماد متعب1221191842304008
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيمحمد علي عبد حسين1222191841289013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار513.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيزينه صباح كرحوت عبد1223191842231006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار510.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم عبد هللا فرحان1224321842020038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم عبد الستار محيميد علي1225191842191090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائياماني محمد جاسم حسين1226191842194011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار497.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائياسامه مطر عناد حمدهلل1227191841046003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار493.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسين ستار محسن شنته1228111841023012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيمحمد اسماعيل كريت عالوي1229191841287039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقياحمد عباس جبير حرب1230251851122008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار473.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعباس احمد راهي عبد1231241851016061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار473.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيطالب عاشور دفتر رداد1232221851033048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار472.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين جواد كاظم1233241851203202

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار470.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعمر حسين عليوي غزاي1234191851040031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار529.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيهبه محمود دهام دايح1235191822224009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0اعدادية زنكورة للبنينادبيجمال عويد تركي جاسم1236191821032009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار515.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمروه محمد عبيد مجيد1237191822194048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيتقى بالل نجم عبد هللا1238321822030012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد صبار عبد أحمد1239191821032032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد عواد مخلف جاسم1240191821071061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485.0اعدادية زنكورة للبنينادبيوليد خالد عبد احمد1241191821032058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيكرم حامد شهاب درج1242191821351067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيريكان نعمه حمد القدوري1243191851287027

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار460.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيصفاء عطوان خلف دخيل1244191821040028

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458.0قيصري- مدارس التميز العراقية األهلية تركيا ادبيزينة صباح مصلح علي1245131822245005

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457.0ثانوية جبهة المختلطةادبياحمد جاسم محمد صالح1246191821301002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار541.0ثانوية هاجر للبناتادبييسرى محمد لطيف شويخ1247191822184016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيبراء حسن فياض عداي1248191822224004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيرواء خليل مهيدي عداي1249191822152019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيياسمين خميس عبد حمد1250191822202030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0ثانوية الكويت الثانية للبناتادبيبشائر عباس فاضل عبد1251191822268008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0ثانوية الزوراء للبناتادبيريناس اناس فواز خليفه1252191822155008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمه عايد مناحي عامر1253191822194042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتادبيحنين عامر احمد فارس1254191822217005
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية العهد الجديد للبناتادبيدعاء فيصل حمد عبيد1255191822258006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيطيبه حميد عبد هللا فرحان1256191822188037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعدادية جنين للبناتادبينمارق حسن علي خلف1257191822149032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمروه ناجي علي حنشل1258191842150034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيضحى عبدالرزاق حمد هبيصي1259191842157050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبراء محمد عبد هللا مطر1260191842183007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهد عصام الدين عبد هللا عباس1261191842224027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيحنان عامر فرحان علي1262191842229013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزينب كمال ابراهيم رشيد1263111852133006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيشفاء ياسين هالل تركي1264191852287017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيدعاء عبد السالم جاسم دهش1265191852160005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيعذراء علي ضيول جالي1266251852064022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينجالء سعد عباس عبد1267191852189026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيفرح عباس محسن زبار1268191752183020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمسار عقيل مزعل عودة1269191852194018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيافنان بهاء زهير عبد هللا1270191852159001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيصفاء سبتي عبد القهار عدوان1271191852159014

كلية اآلداب/جامعة االنبار462.0اعدادية هيت للبناتادبينبراس ليث عاجل امين1272191822196037

كلية اآلداب/جامعة االنبار445.0اعدادية غرناطة للبنينادبيصفاء عبد محمد ابراهيم1273191821043035

كلية اآلداب/جامعة االنبار432.0ثانوية الواقدي للبنينادبينصر ياسين حميد جوري1274191821086068

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0ثانوية الوفاء للبناتادبيدعاء طارق رميض صالح1275191822241014

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0اعدادية جنين للبناتادبيزهراء عبد الجبار حمد بردي1276191822149020

كلية اآلداب/جامعة االنبار429.0اعدادية االمين للبنينادبيمحمد مهدي صالح شالل1277311821009038

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0ثانوية الرياحين للبناتادبينور ماجد جاسم محمد1278191822186035

كلية اآلداب/جامعة االنبار423.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيوسام مالك جبير محمود1279191821104033

كلية اآلداب/جامعة االنبار420.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرفل عبد هللا احمد يوسف1280101822108018

كلية اآلداب/جامعة االنبار467.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسامح محمد صالح احمد1281121741022025

كلية اآلداب/جامعة االنبار451.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيعذراء صالح محمد عبيد1282191842229060

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيابتهال فواز عالوي جدم1283191842304001

كلية اآلداب/جامعة االنبار454.0ثانوية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقياحمد كريم علوان ازيار1284101851200005

كلية اآلداب/جامعة االنبار453.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهاجر صادق قمر عبد1285101852110076

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعيسى خليل مشعل فرج1286191851287057

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار420.0خارجياتادبيسارة حميد عبدهللا حمادي1287191822401030
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار606.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيخديجه ضيف كمال عبد القادر1288191842199009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية الرضوانية للبنيناحيائيعمر جاسم نجم صبار1289101841041057

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاحيائيياسمين عبد العزيز نجم عبد1290311842080063

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيحيدر محمد حماد مذري1291191841045013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيساره هادي محمد نجم1292191742194058

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0ثانوية ابن االرقم للبنيناحيائييوسف ساجد رديني عسل1293191841057013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0اعدادية السالم للبنيناحيائيطالب منذر ابراهيم ريكاد1294191841058014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار425.0اعدادية العال للبناتاحيائيبتول محمد محمود محمد1295191842156015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحمزه سالم مهدي كاظم1296231841165013

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار424.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد مسلم قاسم عبد هللا1297201841259021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0ثانوية  التعايش للبناتاحيائيبيداء ماجد حمد صالح1298311842054021

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيارسالن حامد مهدي عليوي1299231841252011

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار423.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسهيل فالح حسن حسين1300231841162009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار536.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياسراء محمود حمد خليفه1301191852178002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار453.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيعلي مهدي حسين فليح1302221851030027

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار470.0خارجياتادبيريم سفيان قدوري سعود1303191822401027

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار433.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيايمان حميد محمد شرموط1304191822239002

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0ثانوية االفنان للبناتادبيزهراء عطا هللا ضعين احمد1305191822242005

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيهدى ناظم محمد ابراهيم1306191822283008

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنينادبيعبد هللا علي خضير هراط1307191821362038

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار439.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيدعاء أحمد عبود حسن1308191842303005

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار441.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد كاظم محمد سعد1309191851341063

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية604.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيجاسم بجاي جاسم ميري1310161851309006

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية562.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمؤمل محمد سعدون كريم1311141851008039

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية558.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيحيدر رزاق زباله جاسم1312241851029018

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية552.8ثانوية المتميزاتتطبيقيندى رعد طاهر عبدالغفور1313131852108008

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية588.0وافدينتطبيقيحسين علي حسين الخطيب1314101851888010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية540.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب علي جمعه جبر1315151822051057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية483.0اعدادية العامرية للبناتادبيامنه محمد باهر محمود1316101822118008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية524.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم جويريد عبود1317251841044140

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية549.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي حسين احمد محيسن1318211821001057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية543.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسين قيس محمد عبد1319101821160013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية526.0ثانوية البراق المختلطةادبيعبد هللا مجيد محمد خضير1320121821177007
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء سعد مكي فتحي1321101742115079

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية476.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايات عمر احمد ثميل1322191842188019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيغيداء حسن بزون غبين1323151842051088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية477.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى محمد عواد عبادي1324121851026049

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقياحمد ركين عبد المجيب محمد1325191851350001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية475.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيعمر احسان خليل اسماعيل1326191851350011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0االعدادية المركزية للبناتادبيزينب عبد خلف رشيد1327141822143025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامجد علي حسين عناد1328241841027016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0اعدادية الرباب للبناتادبياستبرق خضر عباس احمد1329121822125005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه عبد القادر علي حسين1330131822073107

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0اعدادية الرباب للبناتادبيمريم نزار ابراهيم نعيمه1331121822125090

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيمنتهى ذياب حسون عباس1332121822231028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيفاطمه عزيز عفوت جار هللا1333261822250028

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيأيام عباس عبد الساده سلمان1334151842080004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيسندس جمال محمود حسن1335101842108029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيضحى باسم حسين علي1336101842108033

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن جاسم محمد1337131822079041

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0ثانوية الشفق للبناتادبيحنين كاظم هويدي ملغوث1338111822117008

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية437.0ثانوية ام البنين للبناتادبيشيماء محمد حسين هادي1339131822080048

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياضواء اياد حميد دخان1340141822115005

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمه علي رشيد محمود1341111822112101

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء حسن هاني موسى1342261842083018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية470.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيبراء حميد زيدان خلف1343121822096004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0ثانوية النعمان للبناتادبيساره سفيان عبد الواحد جاسم1344131822102012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية460.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرسل علي جاسم شخير1345131822111045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية459.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينهى احمد عباس عبد1346121822102093

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم فيصل غازي علوان1347101822090039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء زكي حبيب شلش1348131822111033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد احمد علي حميد1349131821026031

كلية اآلداب/الجامعة العراقية451.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيطه عبد الواحد أحمد حسين1350141821202010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية شورش للبنينادبيعلي حامد حمزة جواد1351211821076023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمصطفى اثيل قيس داود1352131821031025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب صباح عبد الكريم سبع1353131822110016
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمروة ثامر طالب حيدر1354131822079048

كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عامر خلف وادي1355151821001076

كلية اآلداب/الجامعة العراقية444.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي جميل حميد ساجت1356141821003088

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيجالب ثامر جالب احمد1357111821029022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية عائشة للبناتادبيرقيه حنون عبد هللا بدر1358141822074026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس راضي سدخان عليوي1359131821030041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية دمشق للبنينادبيابراهيم الخليل صالح خليل مطر1360111821021002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحيدر اكريم عبيد عوده1361141821205054

كلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى نجم عابد سيدكل محمد1362131822093102

كلية اآلداب/الجامعة العراقية530.0اعدادية السياب للبنيناحيائيسالم محمد ثابت جندل1363131841030050

كلية اآلداب/الجامعة العراقية511.0الخارجياتاحيائيبتول عمار عارف صالح1364131842401004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية498.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسبأ حسين موسى جواد1365111842109072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية490.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيياسمين فيصل مرعي محمد1366121842108067

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية509.0ثانوية النزاهة للبناتادبيتبارك محسن حسن محيسن1367141822093019

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية566.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه كنعان علي شلج1368151842048015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية454.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبييوسف احمد ذياب احمد1369131821015067

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0اعدادية السبطين للبنينادبيجعفر عماد عبدالرزاق وهيب1370121821025026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الهدى مظفر خلف عبود1371141822222058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية النهرين للبنينادبيعلي عماد فليح حسن1372111821020056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد فارس عبد الحميد غني1373101821014056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه مهند جياد محمد1374111822075008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبياحمد حسن عبد الرزاق حمود1375121821170001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشروق المسائية للبنينادبيسجاد جاسم محمد غالي1376151821074074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء قاسم خليل محمد1377131822077024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ثانوية الشروق المسائية للبنينادبيعبد هللا داود ستار سلمان1378151821074099

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0اعدادية المهج للبناتادبيأحالم جبار رحيم كاظم1379141822102001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيايناس طاهر ياسين حمزه1380111822150003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد طه رشيد محيميد1381141821048085

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية المناهل للبناتادبيفاتن امين هويدي عبد1382131822126048

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية صنعاء للبنينادبيسرمد شعبان سلمان عليوي1383231821011049

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد الوهاب عماد لطيف جاسم1384111821150060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمصطفى عبود حمود صالح1385111821052113

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد ساجد عبد الرحمن خليل1386231821001005
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيموسى جميل كريم جياد1387101821024106

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية النوارس للبنينادبيكرار رستم عبد االمير مبارك1388131821027026

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي طالب خلف حسين1389111821007057

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية المصطفى للبنينادبيانس عدنان فاضل ثامر1390101821017013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمرتضى حسن عبد زامل1391121721036016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه حامد سالم داود1392111822072071

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0اعدادية شفق النور للبنينادبيامير حامد طارش حسن1393141821061017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية النضال المختلطةادبينور صباح احمد حسن1394111822157029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0اعدادية البطولة للبناتادبيهاجر علي طالب حسين1395101822110104

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيحاتم ثامر شالل فاضل1396191821101008

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل حيدر صبيح عجيل1397121821009169

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0إعدادية المروج للبنينادبيسيف علي غازي جاسم1398141821013064

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيدنيا حامد شالكه مغير1399141822151006

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية التقى للبناتادبيضحى عبد الحميد حسين عبد الحميد1400111822071080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسجاد ناصر مطشر علي1401141821205072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية الخمائل للبناتادبيبيداء محمد نزال هبر1402121822127025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية424.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيكرار عالء محسن هنيهن1403111821057076

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور حسين احمد عبد1404141842067073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية458.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيايمن محمد عجمي جاسم1405151841005017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية455.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيحنان سعد باشان كمش1406141842073020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية453.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد حسين1407151842046136

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغفران حاتم منخي بادي1408141842145116

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية464.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيخطاب منير رحيم سليمان1409111851203086

كلية األعالم/الجامعة العراقية503.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي عادل حزل كاطع1410141821029053

كلية األعالم/الجامعة العراقية494.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء رشيد حميد نعيمه1411141822066015

كلية األعالم/الجامعة العراقية487.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد علي عبد المحسن فزع1412141821012031

كلية األعالم/الجامعة العراقية474.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد القادر ياسين خضير محمد1413111821033053

كلية األعالم/الجامعة العراقية462.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعمر جاسم محمد عبد1414101821033028

كلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي عبد الزهرة محيبس بديوي1415151821002062

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا خليل ابراهيم فياض1416111821033056

كلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى رحيم خليف علي1417141821008103

كلية األعالم/الجامعة العراقية453.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيضحى ضياء لطيف توفيق1418141822071043

كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0اعدادية السبطين للبنينادبيهاشم سعدي وهاب سالم1419121821025113
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كلية األعالم/الجامعة العراقية452.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر عادل بدر عجل1420141821028047

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبييونس احمد مطر فياض1421101821035050

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعباس طالب داود سلمان1422131821252062

كلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية المسيب للبناتادبيبسمه مهند علي نافع1423231822117016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيحسن عباس هادي شبانه1424271851043002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل628.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيجبار عاصي صحن هامل1425161851301014

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل605.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين ناظم علي حسين1426241841203213

كلية العلوم/جامعة بابل591.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيندى كريم حسين عبد1427231842091046

كلية العلوم/جامعة بابل550.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه احمد غالب سدخان1428231852091034

كلية العلوم/جامعة بابل506.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور الهدى معارج يونس جاسم1429161852167035

كلية العلوم/جامعة بابل500.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمحمد جبار عبود حميدي1430271851032054

كلية العلوم/جامعة بابل491.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحسن عبد الحسن عبيد حمزه1431271851002186

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل590.0ثانوية الشموس للبناتاحيائيشيماء حسين ياس عبود1432231842101022

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل569.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن ناجح خضير عبد الواحد1433231841075007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل568.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد كاظم حسن عليوي1434231841017150

كلية القانون/جامعة بابل495.0اعدادية المؤمل للبنينادبيذو الفقار عايد جاسم حسن1435231721060020

كلية القانون/جامعة بابل552.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيغيث فاهم مطشر عبد1436231851068034

كلية التمريض/جامعة بابل673.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمنتظر ثامر كاظم خليف1437231841017173

كلية التمريض/جامعة بابل654.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ مشتاق كاظم عبد االمير1438271842060208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحيدرى صكبان هادي رشيد1439231851002046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل482.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزينه علي حسن كاظم1440231852148013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل583.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان عدنان علي احمد1441231842119029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل580.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي عبد داود عجيل1442231841059039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل579.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب جبار ذياب محمد1443231842271142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين فرحان عبد الحسين كاظم1444231841032028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل540.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسنين علي محمد عبد هللا1445251841113007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل535.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين حسن حسون جاسم1446231741032011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل496.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء سمير جابر جاسم1447231822099015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل601.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه منخي جبار فليح1448231842119179

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل595.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائييونس ابراهيم حسن كاظم1449231841250012

كلية اآلداب/جامعة بابل467.0اعدادية المسيب للبناتادبيزينب احمد كاظم محمد1450231822117049

كلية اآلداب/جامعة بابل438.0اعدادية الكفل للبنينادبيفاضل عبد علي فرحان راضي1451231821032058

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0اعدادية الربيع للبناتادبيدنيا حسن كحار عناد1452231822098024
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كلية اآلداب/جامعة بابل428.0ثانوية الدستور للبنينادبيمحمد الصادق عباس محمد حسين ابراهيم1453231821018028

كلية اآلداب/جامعة بابل427.0اعدادية الثورة للبنينادبيغيث صالح شافي عباس1454231821003071

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيبنين سامي عبيد شباط1455231822208003

كلية اآلداب/جامعة بابل426.0اعدادية المسيب للبنينادبيريحان لفته خزعل عبد النبي1456231821009045

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمصطفى خضير عباس عباده1457231821063074

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0ثانوية االبتكار المختلطةادبياشرف عماد علي حسين1458111821151009

كلية اآلداب/جامعة بابل422.0ثانوية االفاق للبناتادبيمريم علي مهدي خساره1459231822144014

كلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم عواد كاظم ذياب1460141822075176

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيايات ميثم كاظم عبد االمير1461271822094011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيهدى ياسر حاكم صاحب1462231822099040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل472.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد عبيس حسين علوان1463231821058033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيحيدر حسن حمزه عبود1464231821165015

كلية التربية األساسية/جامعة بابل456.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيأحمد طالب محمد موسى1465231821186001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل575.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيكوثر سالم سلمان قاسم1466231842192011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيجعفر خالد جواد كاظم1467271841002042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين شاكر عمران موسى1468271842058060

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد رزاق صحن لزام1469231841051003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل490.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي محمود كريم محمد علي1470231841040036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيمياده علي كريم نجم1471231842154079

كلية التربية األساسية/جامعة بابل481.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد جاسم حمد جخم1472231841017139

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء وسام جليل عبدالحمزه1473231842144031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقيه ناظم محمد سحاب1474271842064045

كلية التربية األساسية/جامعة بابل476.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيايمن هادي ساجت عالوي1475231841255017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد محمد عبد العباس حمزه1476271842061035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل522.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسن محمد ظالم عبيد1477231851019020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل463.0اعدادية ميسلون للبناتادبيغيداء حسين جسام محمد1478231822080018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل446.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور عبد االمير اسحق سلطان1479231822127042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل444.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه هالل شلتاغ لوتي1480231822089043

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل442.0ثانوية صفين المختلطةادبيبنين حاتم ناصر حمزه1481231822195003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0ثانوية سبأ المختلطةادبيمرتضى فارس سلطان عبد هللا1482231821191014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل431.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي حسين قاسم علي1483231821029024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل423.0ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي حسن كامل خضير1484261821151013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0اعدادية االبرار للبنينادبينوار حامد محسن عليوي1485261821016047
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0ثانوية النجوم للبناتادبيآيه خالد حسن محمد1486231822130002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل501.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي باسم عطيوي مطرود1487221841076058

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل476.0ثانوية ابن خفاجة للبنينتطبيقيمعمر حسين زيدان راشد1488261851159015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقياالء امير هادي كريم1489231852092006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزهراء حامد عوده كاظم1490231852122012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل464.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيجعفر محسن ابو الجون ثجيل1491251851022009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين616.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى خميس مزعل محمد1492191851040045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين621.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيانور ناجي مفتن جبار1493151851009007

كلية العلوم/جامعة النهرين593.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب كامل عطيه خلف1494141842220053

كلية الحقوق/جامعة النهرين599.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار نجم عبد محمود1495141821038119

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين504.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين نجف فليح حسين1496261821044018

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين606.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر عزيز جبار مانع1497151821005110

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين561.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيبهجت جليل بهجت علي1498111841006012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار خلف سعدون جبر1499141841011085

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى617.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتتطبيقيسبأ مصطفى كريم صالح1500211852099011

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيوسن محمد فاضل حسون1501211852139047

كلية العلوم/جامعة ديالى566.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا حسين محمد1502211842183018

كلية العلوم/جامعة ديالى532.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيأيالف رشيد حبيب عناد1503211842140039

كلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسن نزهان مهدي جمعه1504211841065017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى530.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيكرار عبد الستار عبد الرضا داود1505211821031018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبياخالص كريم خالد ظاهر1506211822165004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعادل صادق جعفر هادي1507211821056013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى510.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيبشائر صالح مزاحم درويش1508321842029011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى555.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا احيائيعبد هللا طه عبيد حسين1509131841224011

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى507.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرباب عبد الحسين ساده غالي1510141842093020

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى490.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيرافد غازي محمود شهاب1511211841022015

كلية الزراعة/جامعة ديالى476.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور الهدى شاكر محمود علي1512211842139142

كلية الزراعة/جامعة ديالى445.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيفيض هللا رائف امير اسماعيل1513211841004101

كلية الزراعة/جامعة ديالى444.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيناهده بشير علي درويش1514211852157027

كلية الزراعة/جامعة ديالى443.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيجنان حسين صادق جاسم1515211852160006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد هللا مهدي نصيف جاسم1516211841081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى484.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمنتظر جعفر علوان اسمير1517211841002097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين وسام عبد جاسم1518211841003039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائيمحمد علي كاظم كريم1519131841025040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0اعدادية القرطبي للبنينتطبيقيبكر صالح احمد حسين1520211851054012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيسيف رياض مطشر امين1521211851087008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى465.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعلي موسى يعقوب موسى1522211851031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى464.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيمشعل مسافر جبار مشعل1523291851109045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار فايق عكلو مرجان1524141851209028

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى460.0اعدادية مندلي للبنينادبيمهند علي شحاذه شوكه1525211821034052

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى518.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعمر صدام علوان صالح1526211841244016

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى496.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيمحمود دخن عاجل محمد1527241841151033

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى474.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيهاجر صدام ابراهيم حسين1528211842093074

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى469.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعباس عقيل زياد عبود1529261841049006

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى512.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسين عليوي عوفي ضميد1530261851010034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى608.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحوراء عمار راضي حاسب1531211842248005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى526.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا خلف1532211841272080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد حميد1533211841012084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0الخارجياتاحيائيخالده عبدهللا  محمد  خلف1534211842401014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى508.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى ليث فاضل عبود1535211841010081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى507.0اعدادية القدس للبناتاحيائيآيه محمد احمد مشيهد1536211842110008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0اعدادية الحجرات للبناتادبياستبرق نجم محمد عبد1537211822109001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر حلو مكصود رهيف1538141821028045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0ثانوية العقبة المختلطةادبيسيف سعدي احمد محمد1539211821246005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى492.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسمر عباس سلمان خلف1540211822155065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى541.0اعدادية بابل للبناتاحيائيضحى رائد شرف الدين عبد الرزاق1541211842141073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور احمد علي سلمان1542211842118027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعباس عمران طريخ ردام1543211841008034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى482.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيآيه عمار خلف جواد1544211842140032

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0ثانوية االقتدار للبناتادبياسراء حسين ابراهيم خلف1545211822119003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0ثانوية الهمم للبناتادبيهدير كاظم غيدان كاظم1546211822182025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ثانوية النسائم المختلطةادبيزينب مجيد احمد عبد هللا1547211822254005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ثانوية الصباح المختلطةادبيضياء ابراهيم نزال عباس1548211821240003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0الخارجياتادبيفاطمة زاحم محمد سلمان1549111822401071

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى عامر عبد الواحد فارس1550211821034051

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين حكيم محمد عبادي1551251841001074
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينبأ صالح حسين حبيب1552141842224026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى452.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيكريم خواف وناس جساب1553231841059050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحاتم كريم راشد غليس1554141841028014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيرسل عماد ثامر منصور1555211842159009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمهيمن محمد جاسم كاظم1556211841002103

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0اعداديه يافا للبناتاحيائيرقيه علي شنين حسن1557241842117043

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى435.0الخارجياتاحيائيسعاد شاكر محمد عباس1558151842401021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0اعدادية النضال للبنيناحيائيانور حيدر عبد علوان1559211841029004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد جاسم حسن علي1560131841017029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهبة ثائر زيارة وذيح1561281842082021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد صالح مهدي1562131842281056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد ثجيل عامر هاشم1563221851035105

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى463.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيزينب عباس لطيف شبيب1564211852016005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس علي حميد سلمان1565221851307097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين رائد كاظم عنيد1566221851300048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيباقر محمود لفته عطيه1567151851005017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيرياض كامل عبد الساده عكروك1568231851186015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى456.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين تطبيقيطاهر جبار حصو حاتم1569231851035008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيمحمد كاظم شمخي جبر1570221851256006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى454.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيصفاء حسين عبد الكريم محمد1571221851302030

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى454.0اعدادية البينات للبناتادبيهاجر عباس علي بخيت1572211822116029

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى449.0ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء صالح عطا علي1573211822127016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى448.0ثانوية الخلود للبناتادبيازهار عباس علي حسين1574211822164002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية الثائر للبنينادبيرسل ثائر عبد الهادي محمد1575181822130001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى438.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرباب حسن خلف عبد1576211822228010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياوراس عجيد عبد شطاوي1577211821038023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى436.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعبد العظيم احمد قصاب هبيش1578211821008037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيقدامة فؤاد عبد الوهاب غضبان1579211821010044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0ثانوية سعد للبنينادبيعباس حسين عباس حسين1580211821060008

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمهند فارس هاشم حمد1581211821018039

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0ثانوية البطوله للبنينادبيامير رباح عبار جواد1582211821067003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى428.0اعدادية التحرير للبناتادبيفاطمة مؤيد مجيد اسماعيل1583211822136024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى428.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيريم ثاير سلمان رشيد1584211822202003
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى427.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيغيث عبد الباقي محمد سلمان1585211821259007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى426.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب يحيى جواد ابراهيم1586211822145043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى422.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيجنان مهند خلف حسون1587211822121007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى421.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمسلم عقيل ابراهيم حسن1588211821016024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى433.0اعدادية البينات للبناتاحيائيبراق مهيمن محمد خليفة1589211842116005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيمهدي تحسين سعدون شهاب1590211851224004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ثانوية المحسن المختلطةتطبيقيعبد الكريم حاتم عبد الكريم عبود1591211851225011

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى454.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمة ثامر احمد محمود1592211822097059

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى446.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعبد الكريم ياس خضير عباس1593211821275023

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى432.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد حسين عبعوب علي1594211821038006

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى436.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين عبداألمير نعمه كرم1595221841306060

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى428.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيميثم احمد محمود شايع1596151841004064

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتتطبيقيهديل حميد عبد عطيه1597211852100037

كلية الطب/جامعة كربالء696.5وافديناحيائيامنه الحرافي1598271842888003

كلية الصيدلة/جامعة كربالء681.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبنين غالب عبد الكاظم جاسم1599261842120035

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء609.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيباسم محمد راضي كاظم1600271851150029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيعمار عبد الرضا خرص حسن1601281841020011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء605.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيرزاق هاشم رستم فرج1602161841358010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيعبير ثائر مكي علي1603221842203079

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0الخارجيونتطبيقيرائد فارس كامل علوان1604271851400007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيميثم هادي عزيز سلمان1605141851201293

كلية العلوم/جامعة كربالء539.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي السجاد عبد الحسين محمد عبدهللا1606231841016019

كلية العلوم/جامعة كربالء510.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيحنين سليم صالح سليمان1607271852068018

كلية العلوم/جامعة كربالء508.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمشارق حمزه سلمان كاظم1608271852059078

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0ثانوية السيدة تكتم للبناتتطبيقيحميده عادل شعالن كاطع1609271852097003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0اعدادية الشروق للبنيناحيائياحمد زاهر عبيد هاشم1610121841032003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0وافديناحيائيحسين حسن تميمي 1611271841888003

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيإيمان ماجد كميل كاظم1612271842087005

كلية القانون/جامعة كربالء628.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير محمود عباس هادي1613271841005036

كلية التمريض/جامعة كربالء667.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيجاسم نعمان قحطان جاسم1614271841019010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء520.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي جبار كاظم عطيه1615271841019041

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمحمد قاسم طعمه عبد1616271841015047

كلية الزراعة/جامعة كربالء467.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيبنين عبد العالي عطيه جبر1617271852063020
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كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيعلي كاظم غانم محي1618271851043012

كلية الزراعة/جامعة كربالء452.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعلي صباح عبيد شاحوذ1619271851035025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0اعدادية عكاظ للبناتادبيغفران فرحان جويعد عريبي1620271822088065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء464.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى باسم مهدي كريم1621271821044138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية الفتح للبنينادبيقاسم خالد عبد االمير جاسم1622271821011069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين عبد الرضا محسن سويف1623271822140009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمنير مهدي كزبر عباس1624261821151024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء454.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء سوادي حميد كاظم1625271822102067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ثانوية الحرية للبناتادبيايه علي فاضل حسين1626271822099013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء518.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل كاظم جاسم عنين1627231842120054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسجاد جبار فلحي حافظ1628271841019028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين مطر نايف حسن1629271842052026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيياسر احمد جمعه نعمه1630271841150138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء474.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمروه عزيز سلمان شنين1631271842056234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ثانوية البيان للبنيناحيائيزاهي عنيد عبد جمعه1632271841032017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء471.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور تركي مهدي عموش1633271842069101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن عماد عبود علوان1634271841002051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحنين سالم عبيد ناصر1635271842068029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيامير مهدي جفات جبار1636271841150016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد حسين علي موسى1637271841034058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه عباس عطيه عبد1638271842052073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيفاطمه احمد محمود الوي1639271842101022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى ستار جبار كاظم1640271841005277

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور الهدى حسن محمود حسين1641271842064128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي بسام خضير عباس1642111841023029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى سالم جخيم عبد1643271842063154

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي شهيد مهدي محمد1644271841153054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء445.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيامير رسول مراد حمزه1645241841037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء443.0اعدادية العزة للبنيناحيائيشبر رزاق عبد االمير جواد1646251841016027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء502.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهند راضي ابو حنه شاهر1647271852160121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيامجد فاخر عبد علي حربي1648241851035007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا محمد كامل مفتن1649161851084222

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيياسمين هاشم كاظم عبد علي1650271752062085
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيتماره عدنان هادي عطيه1651271852160032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء478.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيكرار فاضل عباس محمد1652271851014081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيسيف عدي قاسم نايف1653271851034025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء476.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيحيدر عبد العالي عطيه جبر1654271851015031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء عباس تكليف جهادي1655271852062037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا ليث رضا كريم1656271841005145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي فوزي عبيد مريهج1657271841036062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء537.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي حسين ادريس جهادي1658241841016049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء526.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسماح علي محمد حسن1659271842069067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء523.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائياحمد فاضل عجه جوان1660291841105004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء601.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقينعمه جاسم هادي فيصل1661221851006065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيتبارك عبوش عيسى عبد الحسين1662271852052019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيسامي كريم حلواص كمون1663271851024031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي ليث رضا كريم1664271851005051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء583.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيبنين سلمان عاشور شعالن1665271822097009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء530.0المنار للبنات.ثادبيجنجل حيدر ابراهيم سلمان1666271822050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء489.0ثانوية العباس للبنينادبيكرار مهدي خضر خنياب1667271821043020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية الصدرين للبنينادبيباهر حازم فاضل مصطفى1668211821056005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيكرار حميد حسان موسى1669231821164030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0اعدادية عكاظ للبناتادبيندى علي حسين خشان1670271822088086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار حيدر خضر حسين1671271841007067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء603.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا شناوه علوان1672221851003029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيزكريا سالم عبد قاسم1673271821030024

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء443.0مدينة العلم للبنين. عادبيمحمد فائز عبد الرضا سعيد1674271821049143

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء431.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيفهد غانم هويدي شباط1675271821020048

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء420.0اعدادية القطيف للبنينادبيخلدون حسن نعيم ابراهيم1676261821041016

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء441.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيذو الفقار نبيل فاضل محسن1677251841150147

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسين عباس حسين1678271822140051

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء456.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيفجر شايع درزي دعاج1679231821186017

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيفهد حميد عبد االمير معيش1680271821151027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء434.0اعدادية عشتار للبناتادبيسورى قاسم عبد الرزاق جمعه1681231822125024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء433.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبياشرف فالح حسن محمد1682271821045004

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0اعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد بدر غيالن محيسن1683261821047014
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء484.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيوديان ناصر حكيم صلبي1684271842088151

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيأحمد رحيم نور محمد1685221851052001

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار588.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيسجاد علي راضي علي1686161851089038

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحسين علي رزاق مجلي1687221841009009

كلية العلوم/جامعة ذي قار602.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعزام ماهر صيوان سهر1688221841010065

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياصيل جابر راهي فرحان1689221841036017

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسين عباس عويش سمير1690221841312011

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0اعدادية أور للبناتاحيائيمريم ابراهيم حسن عبيد1691221842154115

كلية العلوم/جامعة ذي قار583.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيمحمد عايد خطار ضايف1692221851049023

كلية العلوم/جامعة ذي قار520.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيأحمد جبار لطيف مبارك1693161851356002

كلية العلوم/جامعة ذي قار515.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيجعفر ناجي مالح كاطع1694161851036022

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار525.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيغانم تعبان كوكز كزار1695221841022045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار520.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيامير محمد طعمه حمود1696221841033014

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار507.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيرائد سعد حمد سعدون1697221841306075

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزين العابدين رسول ناصر محيسن1698221841010043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0ثانوية تبارك اللبناتاحيائيفاطمة غني قاسم حمادي1699221842184021

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار494.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمؤمل كريم زويد عيسى1700221851081067

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد صباح ثعبان مانع1701221851009049

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار482.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنار رياض عبد الرزاق مكطوف1702111842112073

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار443.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيطيبه مؤيد عيسى اسمير1703221842323108

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين عباس1704221851005049

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد محمد حسين غلوم1705221851099005

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار449.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيتحسين عالء فليح حسن1706221851008008

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار448.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيكرار تايه حسن ناهي1707221851018056

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحيدر حسين مزهر علي1708221851081022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار483.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي محمد لطيف سلمان1709221821011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيحسين فليح مسير فرج1710161821041010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيعلي كامل حسوني ساجت1711221721068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار463.0ثانوية الغدير للبنينادبيماجد عالوي كاظم سمير1712221821050033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء حسين بريسم خلف1713221822155024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار455.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور حسن جفات شاهين1714291822060143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار451.0اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزهراء احمد جواد كاظم1715221822153023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار450.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيخالد صباح كريم رحيم1716221821010016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيمهند ابراهيم محمد مبارك1717221821262011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار449.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمروه مؤيد عبد الجبار خلف1718161822217099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0ثانوية الحوراء االهلية اللبناتاحيائيرويدة رافد عادل حسين1719221842186001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار477.0اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء ستار حميد راهي1720221842156114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار475.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة عماد محسن علي1721221842157072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار468.0ثانوية جرف النصر للبناتاحيائيايمان جمعه مالح ناصر1722221842416005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء قاسم عزارة نصار1723221842134022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد راضي فاضل سعيد1724221841306179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي احمد جميل جبار1725221851011058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار479.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم عقيل حسين شري1726161851001177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار476.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمهدي جاسب عبد هللا مشعان1727161851034132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار559.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة صباح عبد رويض1728221842104022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور قاسم لعيوس هاشم1729221842175185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار533.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر كامل خلف1730221841093060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار532.0اعدادية الطموح المختلطةاحيائيصفاء رسمي كحار حسوني1731221841236005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار527.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيطيبه أياد صكبان عبد العالي1732221842016004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار515.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتاحيائيرسل الهدى سعد صالح عبد هللا1733221842393036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسالم حسان ثابت مخور1734221841002104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيروان رزاق محسن جابر1735221852160022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار524.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمزاحم حبيب رزاق محمد1736221851300219

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542.0اعدادية الفضائل للبناتادبيهبه باسط عبد الكاظم عبد الصاحب1737221822104027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيسحر احمد عبد هللا عودة1738221822136027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار488.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينادبياحمد بديوي عجيل ظفير1739221821373001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية البطحاء للبناتادبيايات فاضل جايد علي1740221822160007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيشيرين ستار اغثيث كحامة1741221822262004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0اعدادية السياب للبنينادبيسيف علي عبدالحسن محمد1742261821045020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار612.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد شنيار باهض1743221841306198

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار591.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين رياض كاظم مونس1744221841026010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمنتهى عبد الرضا جاسم شالش1745221842135125

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء رعد غالي سلطان1746221822202007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيايمان علي خميس شمهوط1747221822171007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0ثانوية البتول للبناتادبيهبة كريم عبد اسماعيل1748281822056102

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار474.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيامال محمد فلفل حسين1749221842321006
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار470.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرنده كمال شنين هاشم1750221842105042

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب ثاني جليل حطيب1751161852171013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار490.0ثانوية الخلد المختلطةتطبيقيكوثر شعالن طعمه خضر1752221852245002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار431.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيجنان احمد عبد هللا فنجان1753221822252005

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيظافر عبد الرضا خضير رشدان1754221821054022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0اعدادية ام البنين للبناتادبينور الهدى جاسم كاظم حيوك1755221822152035

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0االعدادية المهدوية للبنينادبيرضا عادل سوادي طارش1756291821017121

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب حسين زماط مسير1757221822124011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمة خلف مال هللا خلف1758161822177059

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء صبيح لعيبي جلود1759161822288020

كلية اآلداب/جامعة ذي قار478.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء ناظم ياسين علي1760221842163029

كلية اآلداب/جامعة ذي قار498.0اعدادية العقيدة للبناتتطبيقيزينب فاخر سلمان مسلم1761161852231028

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار473.0اعدادية عشتار للبناتادبياخالص جخيور كاطع شايش1762221822158001

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار493.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسكينه حسن هاشم عبيدل1763251822086110

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار447.0ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر صفاء عباس قاسم1764281821027019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار458.0اعدادية االصالح للبنينادبيحيدر طالب هاشم لطيف1765221821015003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار433.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيعلي حسين نعيم عبد1766221821048016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى نجم عبد هللا حسن1767271822102095

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار503.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيتغريد رميض هاشم شهيب1768221842253001

كلية األعالم/جامعة ذي قار435.0ثانويه اريدو للبناتادبيرند عبد العباس سعدون محمد1769221822145013

كلية األعالم/جامعة ذي قار434.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي حسين جواد خشان1770221821067025

كلية األعالم/جامعة ذي قار431.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين ضعيف غاسي محمد1771141821061039

كلية األعالم/جامعة ذي قار429.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحيدر علي حسن غضنفر1772281821017012

كلية األعالم/جامعة ذي قار487.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيسجاد اياد جاسم محمد1773161841045008

كلية العلوم/جامعة كركوك609.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيرنا حاتم ولي كريم1774201842395054

كلية العلوم/جامعة كركوك607.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيعبد السالم خليل احمد صالح1775201841209033

كلية العلوم/جامعة كركوك596.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناحيائيعبد هللا برهان بحر محمد1776311841024088

كلية العلوم/جامعة كركوك584.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيهاودنك عزيز محمد حسن1777201841377065

كلية العلوم/جامعة كركوك590.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيزوان بشتيوان امام صالح1778201852334049

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيسيف فالح حسن عزيز1779201851022024

كلية العلوم/جامعة كركوك571.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيكه زال جالل قادر عارف1780201852349027

كلية العلوم/جامعة كركوك524.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية تطبيقيئافان يشار احمد علي1781201852341002

كلية العلوم/جامعة كركوك500.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيسيوان فرحان احمد كريم1782201851303043
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك536.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاحيائيمريم زهير مد هللا محمد1783311842080050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك511.0دراسة كردية-  ثانوية هلكوت للبنين احيائيمحمد قاسم عبد هللا رشيد1784181841381025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك464.0ثانوية اليمامة للبناتادبيانعام جنكبز هللا ويردي سيود1785201822108003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0ثانوية ام البنين للنازحاتادبينور كنعان عدنان جاسم1786201822167028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيشوبو نصر الدين امين اسماعيل1787201822372007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيبناز فرحان عاصي عثمان1788201822346011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينب حسن ابراهيم علي1789201822124019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك487.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمرتضى حسين خليل احمد1790181821012027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ثانوية بردى المختلطةادبيرامي رعد محمد صالح1791211821229010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيكلثومة هاشم حسن عباس1792131822242010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعباس علي ابراهيم مهدي1793211821024014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0اعدادية داقوق للبنينادبيعلي خالد عسكر حسن1794201821017031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0ثانوية الشروق للبناتادبينبأ عباس كاظم عباس1795201822149032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيده رون حكيم كريم خضر1796201842338013

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك555.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا نجم احمد نجم1797141841027029

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك521.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا عمر حسين محمد1798201841022047

كلية الزراعة/جامعة كركوك457.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيعاليه خالد علي مصلح1799201842118109

كلية الزراعة/جامعة كركوك451.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيمنى علي رحيم أيواز1800201842395114

كلية الزراعة/جامعة كركوك449.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشيماء عبد هللا عطيه صالح1801201842154030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةادبيمحمد نصيف رحيم صالح1802201821229014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك502.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيهيوا عادل محمد ميرزا1803201841304171

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيسه روه ر صمد رسول عمر1804201841303064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك460.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن فارس كريم1805201841302122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا علي محمد رضا1806201841377024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيحيدر جمال مظهر نجم1807201851307006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك470.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيدعاء عبد نجم ضمد1808201852134012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك461.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيزينب رياض كاظم رحمه1809101852098011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0ثانوية مخيم ليالن للنازحين المختلطةادبيكافي سامي زبن ندا1810201822231006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك455.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحيدر عبد الخالق عارف رشيد1811201821022024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد فرات جاسم محمد1812211821272069

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك445.0اعدادية القرطبي للبنينادبيسيف عبد حسين خميس1813211821054033

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيشهد عباس بكر رضا1814201842125014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك493.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيالهام طه صالح احمد1815201842102012
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك486.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيابتسام طه صالح احمد1816201842102006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عثمان علي محمد1817201842344077

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك468.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيوسام مزهر علي سليمان1818201841259212

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات تطبيقيبشرى عادل فيض هللا اسود1819201852175008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك462.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيأبو بكر الصديق طه احمد مكلد1820311851004001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينب ناظم نوزاد نجاتي1821201842118080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك560.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيغنيه صفاء الدين علي زينل1822201842395089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك554.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة احيائيايمان عبد الكريم سعد هللا عبد هللا1823201842363003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيهانا سركوت غريب علي1824201842334227

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك538.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا احيائيذنون يونس عبود علي1825131841244007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك519.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةاحيائياحمد عبد السالم محمد ياسين ابراهيم1826201841229002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك507.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد نوري1827201851261030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك583.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيميهره بان احمد قهرمان امين1828201822346046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيعذراء فاضل عباس عزيز1829201822342028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيديانا محمد عبد الرحيم كريم1830181822383022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0اعدادية الهدى للبناتادبيداليا صالح الدين عز الدين محي الدين1831201822117016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد ياسين عثمان حسين1832201841048029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيبشرى اسو كاظم قهرمان1833201842334051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0اعدادية رفح للبناتاحيائيدنيز سامي اسماعيل ابراهيم1834161842219007

كلية اآلداب/جامعة كركوك461.0ثانوية جنة العراق للبناتادبيشهد شهاب احمد محمود1835181822221025

كلية اآلداب/جامعة كركوك453.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات ادبيشيماء جمعه صابر قادر1836201822335036

كلية اآلداب/جامعة كركوك432.0ثانوية الشروق للبناتادبيايمان زكي هادي محمد1837201822149007

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيالنيا نامق فاريق عزيز1838201822349019

كلية اآلداب/جامعة كركوك428.0دراسة كردية- ثانوية ارارات للبنات ادبيدلينا محمود احمد محمد1839201822336002

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد ئه زوه ر علي اسماعيل1840201821306004

كلية اآلداب/جامعة كركوك463.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيافين مجيد نجم الدين احمد1841201852382005

كلية اآلداب/جامعة كركوك459.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقينيكار حسين عبد الرحمن احمد1842201752334070

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك487.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياوات صالح عباس خضر1843201822344006

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك469.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيفائز علي صالح عزيز1844201821201024

كلية العلوم/جامعة واسط614.0اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد حسين علوان حسن1845261741007051

كلية العلوم/جامعة واسط594.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغدير محمد حمد كاوي1846261842087094

كلية العلوم/جامعة واسط556.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبدهللا عيدان لهمود هجرس1847261841033056

كلية العلوم/جامعة واسط530.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين رزاق كسار هاشم1848221851009011
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كلية العلوم/جامعة واسط524.0ثانوية سيف الحق للبناتتطبيقيفاطمه محيسن صباح محمد1849271852076021

كلية العلوم/جامعة واسط515.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد عارف حسن حمد1850131851004026

كلية العلوم/جامعة واسط509.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيابراهيم عبدالزهره برهان عبيد1851281851018001

كلية العلوم/جامعة واسط504.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيمحمد عقيل عباس صفوك1852231851006073

كلية العلوم/جامعة واسط500.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيمريم سعد خضير سلمان1853261852109028

كلية العلوم/جامعة واسط497.0اعدادية بدر الكبرى للبناتتطبيقيبنين عبد الكريم نفاوه صيوان1854221852153027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0ثانوية سمية للبناتاحيائيابتهال ساجت هادي راضي1855261842118002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط481.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيغفران غازي جاسم نايف1856261842111023

كلية الزراعة/جامعة واسط460.0اعدادية الحي للبناتتطبيقياخالص لطيف عجيل راضي1857261852107003

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيرقيه محمد معيدي ياسين1858261852104005

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينورا صالح عطا هللا كاظم1859261852097055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط524.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيأبتهال هادي موسى حمد هللا1860261822117001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد محيسن جبر كاظم1861261821035004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسين سلمان جسام حاجم1862261821018020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس حاصود دويج باضي1863261841009055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار نعيم محمد عكيض1864261841028081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي اياد ابو الشون ذباح1865221841031087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط473.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيساره علي يازع ودع1866261842088061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور كريم علي مرموص1867261842090052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيهيلين محمد فالح فهد1868261842117034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0ثانوية سمية للبناتاحيائيهضاب شجاع جواد كاظم1869261742118017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيحسين هادي عرب جبر1870261841201055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيسمير حبيب رؤوف جوهر1871261741028035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمرتضى كاظم حسوني حسن1872231841017161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين عدنان عبيد حسن1873231841252036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط440.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيصادق محمد كاظم جبر1874261841021005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0اعدادية الحي للبناتتطبيقيهبه سلمان لطيف غضبان1875261852107021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط476.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحمزه عدنان ياسين صادج1876261851017030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمرتضى صالح هليل علي1877261851016041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيعبير فريح يوسف عباس1878261852115013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط573.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينرجس كاطع جبار حسين1879261842102113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط545.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمرتضى حسين محمد حمود1880261841022137

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط543.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي محسن محمد جاسم1881261841010106
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عالوي عزيز مظلوم1882261841009036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0اعدادية سومر للبنيناحيائينور سعدي فاهم جبار1883241841009089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط591.0ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء حاتم حنظل فرحان1884261822081006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط568.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين لطيف كامل شرهان1885261821044017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط495.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عريبي غانم فالح1886261822086039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط486.0اعدادية االصالة للبنينادبيعباس رعد ياسر حسين1887261821035033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0ثانوية الفاطمية للبناتادبيبتول كامل سوير ذبيح1888261822081003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط581.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد عبد خليف محمد1889231841173089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.8ثاتوية المتميزيناحيائيهاني نعيم رسن علوان1890261841040044

كلية اآلداب/جامعة واسط452.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياسراء علي رضا حمزه1891261822100002

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب عبد فرحان جثير1892261822102031

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمنذر هاشم جميل حسين1893261821004072

كلية اآلداب/جامعة واسط438.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد زاهر حليحل سلمان1894261821015096

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0ثانوية التاميم للبناتادبيآالء شاكر فريو رويعي1895261822101001

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0اعدادية الرحمة للبناتادبيسجا عباس داخل عبيد1896261822127023

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي محمد محل عسل1897261821044048

كلية اآلداب/جامعة واسط430.0الخارجياتادبيبنين  عبد هللا  خنفوس  كشيش1898261822401010

كلية اآلداب/جامعة واسط429.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهدى اكبر تومان حمدي1899261822111058

كلية اآلداب/جامعة واسط428.0ثانوية الرحمانية المختلطةادبيمصطفى رهيف جاسم علوش1900261821153005

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0اعدادية النعيم للبنينادبيجعفر مالك حلبوت حمود1901261821008014

كلية اآلداب/جامعة واسط424.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبياثمار محمد باقر وثيق1902261822250004

كلية اآلداب/جامعة واسط423.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبياسعد رحم علي خلف1903221821054007

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية البشائر للبنينادبيليث حسين رزاق صاحب1904261821164021

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء محمد رزوقي جلعوط1905281822093028

كلية اآلداب/جامعة واسط421.0اعدادية الرحمة للبناتادبينرجس مظفر رفيع فرحان1906261822127045

كلية اآلداب/جامعة واسط453.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي حسين هداي سرسوح1907221841069025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعباس فاضل دعيم كاظم1908261821044032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيتقوى خليل كريم عاكول1909261822252005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيأحمد حسن سعيد حمود1910261821159001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيعبير هاشم علي سعدون1911261822084028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط451.0اعدادية االرشاد للبنينادبيسجاد عبود فنجان جابر1912281821101030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط443.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب عبد الساده وني داود1913281822093033

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي عوده زويد باشخ1914281821013041
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمنصور محسن منصور علي1915261841022164

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط483.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء سعد خطار خلف1916261742104032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيحسين سعيد حمادي طهيوش1917221841225007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقية جميل عبد خليفة1918241842121059

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائياحمد منتصر احمد عليوي1919141841048006

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفرح بدر نجم عبد1920261842126046

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حسين علي1921261851203010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد حمود رواش1922221852111010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0ثانوية الشهيد طالب النجم المختلطةتطبيقيمحسن حسن محمد علي1923221851278019

كلية العلوم/جامعة ميسان583.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيدعاء عطا مسلم معلى1924281842065013

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب علي حاتم حسن1925281842050029

كلية العلوم/جامعة ميسان560.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيصالح مهدي عبد حسن1926281851027011

كلية القانون/جامعة ميسان467.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي صبيح سالم مهدي1927281821046038

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان453.0ثانوية االقصى للبناتادبيايات علي كطوف بهار1928281822071005

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان449.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرسل علي مجيد غليم1929281822055016

كلية الزراعة/جامعة ميسان468.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزينب حسن ابراهيم حويس1930281852077045

كلية الزراعة/جامعة ميسان460.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد حسين خضير جبر1931281851012024

كلية الزراعة/جامعة ميسان457.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حاتم جاسم عشاو1932281851009044

كلية الزراعة/جامعة ميسان446.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيرسل احمد مونس شايع1933281852072003

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك عبد كرم فلحي1934281852070010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان471.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهبه محمد علي يوسف1935141842225108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان504.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء جبار حسان حمد1936281852083008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان501.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيضياء حسين نبهان علي1937281851151287

كلية التربية/جامعة ميسان604.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس هالل عداي خلف1938281821019047

كلية التربية/جامعة ميسان583.0ثانوية السراج للبنينادبيمنتظر محمد جبر خلف1939281821031044

كلية التربية/جامعة ميسان568.0ثانوية الميمونة للبناتادبيميالد شاكر مايع كرم1940281822073070

كلية التربية/جامعة ميسان558.0ثانوية ام عمار للبناتادبيتهاني محمد جبر غويتر1941281822077021

كلية التربية/جامعة ميسان535.0ثانوية العذراء للبناتادبيمريم كريم عاتي عبد1942281822058038

كلية التربية/جامعة ميسان536.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء باسم محمد منشد1943281842068016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان506.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي عيدان عبد الحسن حامد1944281821017028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان493.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار صبيح جبر عبد هللا1945281821027052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان510.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح رخيص1946281842065037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان508.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيأستبرق عمار عبد الستار عوده1947221842204002
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان497.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيكرار ساجت بهلول مشاي1948221841344007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيمصطفى كريم هاشم رسن1949281841020015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان476.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين رعد موسى محمد1950281841006037

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيتبارك مجيد شاكر علي1951221842198009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن جابر هوف1952221841096039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيجاسم محمد فاضل حسن1953221841021012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان450.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائياالء هاشم كامل عاجل1954221842301005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان449.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء كريم حسين علي1955281842074025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان445.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك رافد كريم مجهول1956221842153049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان442.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزينب ذياب عيدان تقي1957221842214004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيايمان ليلو حمادي طهيوش1958281842060011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيعذراء عباس عبد الزهرة بوهان1959281842061021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقينور فرحان ثامر بكال1960281852190044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيانعام عيسى علي فرج1961281852074007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان488.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيزين العابدين خالد عبد الكاظم جعفر1962281851017029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان485.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار لعيبي فالح سلمان1963281851151457

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمسلم محسن ركاض حميدي1964281851016132

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء راضي زوير حريز1965281822093026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0اعدادية المشرح للبنينادبيحسام عبد الزهره برهان عبيد1966281821018013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان458.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك حسن ابراهيم نعمة1967281822055008

كلية الطب البناء المحافظة/جامعة المثنى 689.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين مهدي عبد علي1968271841019023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى590.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيادهم موسى غاوي عباس1969291851005011

كلية العلوم/جامعة المثنى594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور عبد الكريم كاطع ناهي1970291842051241

كلية العلوم/جامعة المثنى593.0(ع)ايران مدارس االمام علي احيائيفاطمه فالح عبد الرزاق حسين1971131842205010

كلية العلوم/جامعة المثنى520.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عزيز عبد حسن1972291851025089

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى556.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيجابر جواد حسوني زغير1973291841004014

كلية القانون/جامعة المثنى497.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيضاري خالد سوادي كويد1974291821021047

كلية القانون/جامعة المثنى487.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعباس حميد ريسان صكبان1975291821021052

كلية التمريض/جامعة المثنى672.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيوفاء كدر والي حمد1976291842052268

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى498.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيرسل حبير عجه والي1977271842062048

كلية الزراعة/جامعة المثنى453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيجعفر سالم خضر علي1978291841153051

كلية الزراعة/جامعة المثنى442.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حسون محمد سوادي1979291841007164

كلية الزراعة/جامعة المثنى475.0ثانوية خديجة للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبيد مازي1980291852066003
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كلية الزراعة/جامعة المثنى456.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقياحمد خضر لفته خالوي1981291851151008

كلية الزراعة/جامعة المثنى455.0ثانوية الشذرات للبناتتطبيقيايالف قابل مهدي مطر1982291852077003

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيثابت مادح رعيد فهد1983291851007031

كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمصطفى عامر مزهر عبادي1984291851003215

كلية الزراعة/جامعة المثنى446.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقينجالء حميد نغيمش مدلول1985291852057114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى515.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمحمد الباقر عادل صالح ناصر1986291821006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى476.0ثانوية الوالية للبناتادبيموضي ماجد صخيل كاظم1987291822067033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0ثانوية التآخي للبنينادبيمطلك سامي مرسال هاشم1988291821018053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيعبد هللا جابر انديو مظلوم1989291851151139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقينور علي عبد الحسين كاظم1990291852083006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي يعرب مدلول حسين1991291851004136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعقيل خميس حسان هراب1992291841005063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى529.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي صباح منشد عطيه1993291841153172

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه علي مهدي توفيق1994291822060069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين ابراهيم عبد الساده سوادي1995291821028049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى606.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي صالح خضر حسين1996291841025039

كلية اآلداب/جامعة المثنى458.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيابراهيم سامي حبيتي عالج1997291821110001

كلية اآلداب/جامعة المثنى443.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد عبد الزهرة موسى حسن1998291821016081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى497.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمجيد جبر سوادي ردام1999291821109126

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى479.0ثانوية العدالة المختلطةادبيمسلم طالب دريهم محمد2000291821104059

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء كتاب خلف جابر2001291822063014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى507.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفاضل مجيد كمين عجيل2002291841007159

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى501.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيقاسم ماجد دغمير مطعوج2003291841004094

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى492.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبه حسين ذاكر حسين2004291842057252

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى488.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحمد قاسم مشكور طارش2005291841100130

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى474.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيافراح فاخر معيف عرك2006241842134008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيميالد سعد كامل داخل2007291842057229

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى517.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيمنى هاشم دخل لهمود2008291852067035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى498.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد عزيز عبد حسن2009291851025078

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء569.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا يوسف2010171851011100

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء594.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيضمير سعود وسمي عباس2011181841002069

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء617.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن علي سلمان حرز2012181841006023

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء615.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيغفار شريف خلف ثاجب2013161841076026
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء596.0ثانوية التراث العربي للبنيناحيائيظاهر محمود مخلف جاسم2014181841096017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء530.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم جاسم2015241851027052

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعداديه الوهج للبنينادبياحمد عزيز وحيد مطرود2016241821051004

كلية التربية/جامعة سامراء448.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمود غاسي عاجل كاطع2017241821012052

كلية التربية/جامعة سامراء444.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي حسين كديمي علي2018211821007025

كلية التربية/جامعة سامراء434.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى حسين علوان جاسم2019141821032045

كلية التربية/جامعة سامراء432.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا فرج شاحوذ2020111821205019

كلية التربية/جامعة سامراء430.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيامير هادي عبد حسين2021241821201012

كلية التربية/جامعة سامراء430.0اعدادية البلديات للبنينادبيحمزة محمد ابراهيم حسن2022141821037119

كلية التربية/جامعة سامراء430.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنينادبيمحمود فالح اسماعيل حسين2023191821362045

كلية التربية/جامعة سامراء427.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد سالم ناصر سلومي2024111821151072

كلية التربية/جامعة سامراء426.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمحمد سعد عبد الكاظم جاسم2025231821255065

كلية التربية/جامعة سامراء426.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيميثم فالح فرهود احمد2026241821209032

كلية التربية/جامعة سامراء424.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيبشار فائق علي نور2027241821201016

كلية التربية/جامعة سامراء424.0ثانوية السراج للبنينادبيمحمد عبد الكريم محسن زركي2028281821031033

كلية التربية/جامعة سامراء422.0ثانوية االيمان المختلطةادبيمرتضى حميد ثامر سدخان2029221821214009

كلية التربية/جامعة سامراء421.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيرسول حسين علي حسين2030211821038052

كلية التربية/جامعة سامراء421.0اعدادية الحكيم للبنينادبييوسف حسين شمخي نصيف2031111821032079

كلية التربية/جامعة سامراء421.0ثانوية العذراء للبناتادبيالرا عبد حسين علي2032181822207021

كلية التربية/جامعة سامراء420.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين عدنان مشعل حسين2033231821200012

كلية التربية/جامعة سامراء420.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسن جابر عجمي نجم2034241821012010

كلية التربية/جامعة سامراء533.0اعدادية الحيرة المركزية للبنيناحيائيسيف علي عبد الحسين عبد العباس2035251841015015

كلية التربية/جامعة سامراء516.0قيصري- مدارس التميز العراقية األهلية تركيا احيائيعلي هالل احمد مهدي2036131841245005

كلية التربية/جامعة سامراء503.0ثانوية تغلب المختلطةاحيائيمحمد ضياء دحام مطلك2037181841300015

كلية التربية/جامعة سامراء502.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن فرحان راضي2038241841211020

كلية التربية/جامعة سامراء476.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين تاجر2039251841049020

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيعالء زامل خماط كريم2040221841032006

كلية التربية/جامعة سامراء468.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد خلف دهش جاسم2041191841350005

كلية التربية/جامعة سامراء463.0ثانوية الصباح المختلطةاحيائيكاظم محمد خضير علي2042261841162014

كلية التربية/جامعة سامراء463.0اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعبد القادر محمد مهدي عزيز2043181841047010

كلية التربية/جامعة سامراء459.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبنيناحيائيحسين جميل عباس دهموج2044241841070008

كلية التربية/جامعة سامراء456.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيانور وحيد حسوني نغيش2045241841203018

كلية التربية/جامعة سامراء456.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد داخل كاظم سردان2046251841150017
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كلية التربية/جامعة سامراء455.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمؤمل ناجي فرحان عده2047261841155032

كلية التربية/جامعة سامراء455.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمصطفى مزهر حاتم سلطان2048221841057027

كلية التربية/جامعة سامراء453.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيات عبود سالم عمران2049241842220004

كلية التربية/جامعة سامراء452.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى احيائيمحمد عوده عباس عاصي2050241841026010

كلية التربية/جامعة سامراء450.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي فاضل عباس علي2051171841066023

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيامير علي سالم خلف2052321841060005

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس راشد فليح لفتة2053291841004070

كلية التربية/جامعة سامراء449.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس نكيرز ساجت2054231842271127

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيدالل سعد ابراهيم نايف2055181842273003

كلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد السالم خلف حسن حرفوش2056191841086015

كلية التربية/جامعة سامراء445.0دراسة كردية- ثانوية رايات للبنيناحيائيانس احمد حسن احمد2057201841300004

كلية التربية/جامعة سامراء487.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعلي حسين علي ناصر2058241851012031

كلية التربية/جامعة سامراء486.0ثانوية جنة العراق للبناتتطبيقيشفى خالد عنيد عبد عون2059181852221022

كلية التربية/جامعة سامراء480.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي صبري كاظم علي2060161851008029

كلية االداب/جامعة سامراء436.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشروق جمال صالح حسن2061181842242076

كلية االثار/جامعة سامراء428.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيبراء ثائر محمود محمد2062181841335008

كلية االثار/جامعة سامراء427.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجعفر حازم احمد حميد2063121841030036

كلية االثار/جامعة سامراء439.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيصادق سعدون جبار شالل2064221851081034

كلية العلوم/جامعة سومر611.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمشتاق حسن علوان عجيل2065221841028074

كلية العلوم/جامعة سومر585.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين رائد محمد يونس2066221841036050

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيضحى عزيز هادي كشيش2067221842171027

كلية الزراعة/جامعة سومر462.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيعلي احسان عودة سالم2068221851033061

كلية الزراعة/جامعة سومر460.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينتطبيقيحيدر جبار صبيح عثمان2069221851311068

كلية الزراعة/جامعة سومر449.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيسجاد رشيد سالم داود2070221851033038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0ثانوية بلقيس للبناتادبينور الهدى احمد مزبان بديوي2071261822116018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيسعيد علي ايويد ناهض2072221821082025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر445.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيسحر حسون مداح جار هللا2073221822188014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينهى حسين زعيبل فرج2074221842117029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر449.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب عطشان عمران فرحان2075221842392008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار خلف2076221842143074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر434.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعلي ناصر علوان دبي2077261841160019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475.0اعدادية قلعة سكر للبناتتطبيقياكرام عباس كتاب سالم2078221852171005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر472.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيامير قيصر جبار علوان2079221751039010
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر471.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيكاظم فاخر عبد بادي2080161851028042

كلية التربية األساسية/جامعة سومر513.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيسجى حمد خليف عوده2081221842204072

كلية التربية األساسية/جامعة سومر499.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعماد هاشم بلبول معيوف2082221841023068

كلية التربية األساسية/جامعة سومر492.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيحسن عباس عويش سمير2083221841312008

كلية التربية األساسية/جامعة سومر487.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيايمن عزران كاظم عبيد2084221841371003

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء493.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب حسين عباس كاظم2085231842120076

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعباس سهيل نجم مويح2086161841352118

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح صاحب عبد هللا2087231842271125

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين عدنان كاظم حسين2088241842119033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء466.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيطاهر فالح حسن حمزه2089231851033043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيهشام داود صاحب دوحان2090231841256075

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء532.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين عبد الساده عطبان2091231851012003

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء502.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيمرتضى عبد الفتاح عذاب مخيف2092271851043017

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء490.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيسارة علي حسن طراد2093231842210003

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء442.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي احمد عبدالجبار يونس2094231851014029

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء454.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعبدهللا بسام عبدالعالي ذياب2095231851046020

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء453.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسراب عائد تايه جبر2096231852109038

كلية القانون/جامعة الفلوجة441.0اعدادية القدس المسائية للبنينادبيمحمد خضير يونس فزع2097191821338030

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0اعدادية النعيمية للبنينادبيبركات ناجي عماش حسين2098191821105004

كلية القانون/جامعة الفلوجة437.0اعدادية الزيتون للبنينادبيمروان حكم عبد اللطيف حميد2099191821004044

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة473.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيفهد معمر زكم علي2100101841011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة532.0اعدادية الروابط للبناتادبيزمن حسين احمد خلف2101191822229014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة471.0اعدادية العرفان للبناتادبيحنين خالد هواد ظاهر2102191822166012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الرحمن رياض عبد حسون2103101821160022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى محمد حسن جاسم2104111821028066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة455.0اعدادية الكرامة للبناتادبينحمد عامر حميد رشاد2105131822101074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية الزيتون للبنينادبيعمران حكم عبد اللطيف حميد2106191821004035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية الحريري للبناتادبيسرى عباس علي حسين2107191822193011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0اعدادية جنين للبناتادبيساره خميس مطارد عبد هللا2108191822149024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة450.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيرعد عودة ريكان عودة2109191821040024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسراء كريم نايف حسن2110191842150004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة463.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمحمود خضير يونس فزع2111191841078034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيخديجه حسن فرحان تايه2112181842162015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغفران ماجد خلف عبد2113191842224029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة443.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيغفران سعود مشرف جاسم2114191842208018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة442.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياثير فالح محمد مغير2115191841350003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة441.0ثانوية بالل للبنيناحيائيمرعيد محسن مرعيد حماد2116101841055047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0ثانوية الطائف المسائية للبنيناحيائيمحمد وسام كاظم زغير2117191841353014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسجى احمد كامل حنشل2118191842224022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياسماء نصيف جاسم محمد2119191842189028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيطالل عاصم عبد هللا فيحان2120191841069017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة436.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة حسن فرحان تايه2121181842162041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيهناء تحسين علي صالح2122191852188035

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426.0ثانوية الكويت األولى للبنينادبيامجد فوزي شرقي حمادي2123191821314003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة435.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياسماعيل سعدون ديكان شياع2124111841026019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي بهجت عبد الرحيم يونس2125171821021060

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيمحمد عبد الرحمن محمد خضر2126131821242020

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر425.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيوليد خالد محمود ثالج2127171821142097

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر527.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسمر محمد باقر قاسم حسين2128171842236061

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيخير الدين قاسم ابراهيم عباس2129131841242042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسين علي عبد زيد دبس2130231851006023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر445.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الناصر جابر علي2131231851010030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيضرغام فخري طالب عبيد2132101821032014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية430.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيجواد عبد الكريم ساجت فنجان2133221841021014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية428.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحمدان مادح ريكان فرحان2134291841153086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية427.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيساره كاوه عبد الرحمن قادر2135311742039017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية425.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد الدين امجد عبد هللا2136171841012072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية424.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر مكي صالح سمين2137211841011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية423.0ايسر- الخارجيون احيائيحارث عبد الباسط ابراهيم حسين2138171841402007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية420.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيهيثم احمد سليمان عباس2139171841005186

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية453.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيعلي هادي عبد السيد بلكت2140251851045016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا تطبيقيمحمد عبد الغني محمد سعيد علي2141131851242011

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيميسر شاهر محمد يوسف2142311821002040

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0ايسر- الخارجيون ادبيقاسم مراد خلف سليمان2143171821402191

كلية التربية/جامعة الحمدانية437.0ثانوية دمشق للبنينادبيعامر عويد فتنة عبيد2144191821052018

كلية التربية/جامعة الحمدانية534.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرامي سمير ادو حجي2145331841051007
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كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيحسين ياسين محمد ياسين2146131841242027

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيصالح حسين علي بكر2147131841242004

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيغيث رزاق جياد كاطع2148251851001165

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمرتضى رضا فاضل عباس2149251851009157

كلية التربية/جامعة الحمدانية467.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيكرار كاظم محمد حسن2150221851018059

كلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقياحمد كاظم عباس حسون2151241851039004

كلية التربية/جامعة الحمدانية462.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحسين علي ستار خزن2152241851168013

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم655.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي حسين كريم راضي2153121841202039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد حازم محمد جعفر2154281851151019

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم568.0وافديناحيائيايكة محمد ثامر حسن2155141842888018

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم579.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحردان فارس احمد غبن2156211841008012

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيدانيه مجيد حميد فياض2157111842067031

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت634.2وافديناحيائيعلي رياض حسين جواد 2158141841888014

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت511.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف جمال احمد ابراهيم2159141841016119

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيرامي احمد محمد غالي2160131841029020

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت505.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيوليد فاضل جواد خطار2161291851003237

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى عبد اللطيف مزعل علي2162121851031119

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت494.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيايات نبيل عبد علوان راضي2163101852076002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية678.0اعدادية النيل للبنيناحيائيحيدر مروان حسام نجم2164171841027036

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى هشام غانم تقي2165171851217035

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيراستي رشيد محمد نجم عبد هللا2166201841001068

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0كردية- ثانوية هوزان للبنات تطبيقيسناء اسعد جمعه عبدل2167201852333035

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى صالح الدين عبد الكريم حلمي2168201851001084

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية446.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبدهللا كريم سالم علي2169171751143022

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحذيفه احميد حمزه حواس2170101851155005

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياستبرق فايق احمد صالح2171201851048021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسعد عبد هللا فرج حمد2172201851007015

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية425.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى ضياء يونس داود2173171851019119

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيايمن احمد ابراهيم خلف2174181851004013

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيعثمان حسين محمد حسين2175171851044023

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم جاسم محمد2176161851090008

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية الطائف المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح سرحان خليوي2177191851353009

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيايمان خالد ذنون يونس2178171852274009
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيجاسم علي حسين عبد هللا2179171851351019

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقياحمد رحيم اسماعيل حمود2180211851062001

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية ابن كثير للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح محمد2181181851010023

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية الزاب للبنينتطبيقيغياث عبد هللا محمد علي2182201851026037

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمنى جاسم خلف علي2183171842041031

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعثمان مزهر يوسف عبد2184201841048105

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبداالله كريم مقطاع علي2185261841001087

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيحميد علي ابراهيم هالل2186191841107006

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائينبأ جمال صالح مصطفى2187201842395116

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعلي صبحي حمود جاسم2188191841041030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمروه حسن مهدي خزعل2189311842043028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعمر شاكر حسن علوان2190121841020092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمهدي رزاق عالوي حسين2191221841254014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس حسن مسير جبر2192291841005054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبود علي حسين2193241841076104

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمود نمير حميد رشيد2194171841160041

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيوسام جميل صاحب كتاب2195291841016059

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى جبار كيران جاسم2196251841007250

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيحنان عبد الحسين عباس محمد2197201842151034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيوضاح ثامر نصره غيدان2198211841014111

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف احمد عبد الغني نجم2199171841007171

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر امير صكر2200251841044164

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين مهدي كزار جبار2201251841007066

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0الخارجيوناحيائيمسلم محمدعلي عبدالهادي عبد2202251841400026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيآمنه ميسر إعكاب عزاوي2203171842037003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيامين حسين امين قدو2204171841121003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتماره ليث غانم حسين2205171842285053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد صالح سليمان عبد هللا2206171841027008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0 للنازحين1ثانوية بيرسفي احيائيبدر عباس رضا حسين2207331841023004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيفهد عبد الوهاب خضر محمود2208171841023200

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيحراء هاشم حسن حسين2209171842274055

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيرضوان احمد علي احمد2210171741005060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعبد هللا جمعة عبد هللا جاسم2211171841013041
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيمحمد جاسم محمد مصطفى2212131841242017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية االمل للبناتاحيائيغاده نجاح مزعل صابور2213311842049024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعبد هللا سمير عبد هللا محمد2214331841001060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيدالين مخلص حسو حجي2215171842244010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرنا رامز مجيد يعقوب2216171842364010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل يونس علي2217171851144115

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن فتحي عبد الهادي سليم2218171851027072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيسيروان كمال محمد امين2219171851018058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية423.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيرحمة محمد حسن عزيز2220171852274019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيريان بدر يونس محمود2221171851080031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيارقم احمد صالح علي2222171851016019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينتطبيقيمحمد علي يونس يوسف2223251851004033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيرحمة وليد عزيز محمد2224171852301015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدعاء غانم عبدى روستم2225171852357009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتتطبيقيامنه محمد موفق ابراهيم عبد هللا2226171852292003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسن فليح جابر كزار2227241851203079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا احمد حسن2228171851080003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر احمد عبد الهادي سليم2229171851027097

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم عبود حسن2230161752174023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق ابراهيم علو2231171851024083

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحسن وعد هللا حسين حسن2232171851080023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية الزاوية للبنينتطبيقيبارق مهند صالح فرج2233171851039017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعبد الحسين جميل عبد الجليل علي2234161851112028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعثمان جاسم محمد عباس2235191851040027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية ابن كثير للبنينتطبيقياحمد موفق عبد هللا رمضان2236181851010004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيماريه رياض عبد حميد2237191852194016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيريام سعد طارش نصيف2238251752059103

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه احمد طاهر جواد2239231852126030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقياحمد شهيد جميل سرحان2240261851205004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيام البنين علي شاكر عبد2241161852169011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الحسين جواد2242251851150071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الفرقان المختلطةتطبيقيعلي شنين لفته معارك2243221851263012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمنتظر محمد احمد جاسم2244121851032094
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي سوادي محمد2245251851044179

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الحسين المسائية للبنينتطبيقيعالء محمد جبار ضهاب2246111851208026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةتطبيقيمحمد ثائر مهدي حسن2247211851223007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيهشام علي هاشم مدلول2248221751008033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس عالء كاظم احمد2249161751011019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيحسن عايد عبد دلي2250291851151050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيقاسم محمد مذبوب جودة2251261751023046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعلي احمد حميد رشيد2252171851160029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياسراء هيثم هاشم حسن2253161852169006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين هيثم علي حسن2254251851009047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنين خير هللا ذياب خالد2255161752234016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0ثانوية سمية للبناتتطبيقينوال عبد الرحمن علي فتاح2256181852192008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيسجاد موفق حبيب علي2257111851006071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيرسل كاظم حسوني شكاح2258231852126017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيسلمان سلو خدر عبدال2259171851364022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرزاق فيصل عبد الحميد2260161851134015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية363.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيياسر محمد ابراهيم محمد2261171851023193

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية436.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيشفيقه اوجال فرهاد رشيد2262201842395079

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيزينب نجم عبد الحسين عباس2263201842111022

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيزانا لطيف محمد فرج2264201841377036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشيداء اسو ساالر احمد2265201842342034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيره هيل سيروان مجيد احمد2266201841304059

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيرباب علي حسين عبد2267201842170009

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0دراسة كردية- ثانوية الشيخ رضا الطالباني للبنين احيائيمحمد ستار احمد اينجا2268201841369011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيندى فاضل عباس الياس2269201842282138

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا ازاد عبد الرحمان احمد2270201842332002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الخان المختلطةاحيائيساجدة محمود عبد خلف2271201842206005

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0دراسة عربية- ثانوية ارارات للبناتاحيائيهبة هاشم رفعت حسن2272201742105015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تركماني-اعدادية بارش للبنيناحيائيمحمد بشار كمال علوان2273201841390061

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيجنان حسين علي محمد2274181842244007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنيناحيائيأيوب عبد هللا محمود عالوي2275201841045002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تركماني-اعدادية بارش للبنيناحيائيعباس ايدن عباس مجيد2276201841390035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد كنعان عدنان عبد الرزاق2277201841010019
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة احيائيكاشمان علي احمد سعيد2278201742365029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمصطفى هيثم هالل ياسين2279201841004056

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائيكرميان نجم الدين درويش روستم2280181841380021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيفاطمة عوني ابراهيم حمود2281201842102062

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيدالل اثير موفق عبد اللطيف2282191842246027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيكانياو عبد هللا شريف محمد2283201842334181

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االبداع للنازحيناحيائيطارق زيدان خلف صالح2284201741073054

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة احيائيالفه فارس رفيق حسين2285201842363014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهدى حسن احمد سعيد2286201852133041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان كريم خليفة محمد2287201852340014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين تطبيقياراز رمضان شكور خورشيد2288181851380002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيساكار علي احمد علي2289201852334055

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيئاالن عمر نصر الدين دارا2290201851303003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيحارث مثنى جبار غانم2291201751016008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن كامران احمد قادر2292201851312031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات تطبيقياال لقمان خورشيد فارس2293201752330006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيانسام فالح حسون فليح2294201852282012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الستار صباح محمد حسين2295201851005019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحامد احمد شكر محمود2296211751033012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية حطين للبناتتطبيقينرمين عبد هللا حمزة محمود2297201852133036

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيجاالك عصام عز الدين قادر2298201851312029

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقياسامه حسين كريم عبود2299251751010014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيابراهيم خليل صابر محمد2300201851304003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحكمت عبد الباقي صالح رشيد2301201851009021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعدنان احمد مخلف حسن2302201851204023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية االبتهال للبناتتطبيقيفاطمه جاسم رهيف محارب2303221852166008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمد يونس امساد زغير2304101851042030

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةتطبيقيخوله عدنان احمد سعيد2305201852350001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تركماني-اعدادية بارش للبنينتطبيقيعلي نشأت خير الدين نوري2306201851390039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين غصاب2307161851010025

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسن محمد حسن حمدي2308101851018006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف قاسم حمه رشيد فتاح2309201851309058

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقياحمد اركان محمد فرج2310201751259009
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقياالء عبد الستار سالم صالح2311201852102006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقينورا محمد عثمان اسماعيل2312201852340064

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيايالم تعليم فاضل احمد2313181842174009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيبالل ابراهيم حميد حسين2314181851070010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية437.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين تطبيقيفيصل عباس حمدان جاسم2315181851361032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية صهيب الرومي للبنينتطبيقيأمين حسين علي مهيدي2316181851118002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحنين غانم حسين غانم2317161852380018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية دار السالم للبناتتطبيقيرسل عبد هللا عطيه خلف2318181852209003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبد هللا رافع احمد مصلح2319181851007010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيفهد غالب مشكور علي2320291851107034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيمحمد هيثم محمد علي2321181851029023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينبأ صباح عبد الهادي محمد2322241852134035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقيضياء الدين داود سلمان رحيم2323121851024002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيهديل عبد الرزاق شكوري حسن2324181852230013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيسهام محمد عبد السالم مصطفى2325161852218062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياحمد حمودي حسين علي2326181851086002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المنى للبناتتطبيقيرهام حامد علي صالح2327181852256006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيماجد عبد الحسن حاجم محمد2328241851152038

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسجاد واثق محمد جوده2329241851015043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية الرشيد للبنينتطبيقيزيد عباس عبدزيد علوان2330231751065012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيلمياء نجم عبد حسين2331181852240011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنينتطبيقيضحى فالح حبيب علي2332181852342001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيجالل شاكر علي حمود2333161751353024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد عباس عبود عبد هللا2334231851042002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيسجاد حسين عبد حبيب2335211851029008

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيطه نور الدين محمود محمد طاهر2336171851178036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية الحود للبنينادبيعذراء ابراهيم حمد عبد هللا2337171822040005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمود علي محمود احمد2338311821017018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيساجدة زينل محمد يونس جمعه2339171822249016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية الكندي للبنينادبيابراهيم خلف طه عيسى2340171821021001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0اعدادية االصمعي للبناتادبيهاجر فواز محسن عبد2341171822289080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيهادي فرحان ليتون عواد2342171821206167

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيفارس عمر هنو ذياب2343311821002024
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي محمد عبد محمد2344171821003079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيثائر نواف سالم محمد2345171821012025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيعلي صالح اسماعيل رشيد2346331721058060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية الصديق للبنينادبياحمد بشير حسين احمد2347171821028002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية النضال للبنينادبيحسن علي غالب يونس علي2348241821014018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيفاتن حازم فرحان عبد هللا2349171822238050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ايسر- الخارجيون ادبيمحمد جاسم محمد محمود2350171821402126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الكفاح للبناتادبيقمر مسلم الزم مناع2351171822283063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0أعدادية االمين للبنينادبيياسين ماهر عبد الرحمن محمد2352171821019158

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الفاو للبناتادبيتمارة خزعل عبد اللطيف حميد2353171822235025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيندى علي صالح حسن2354171822264066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية قره قوش للبنينادبيصادق فاضل شاكر ذنون2355171821069017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتهاني محمد منيف مبارك2356171822230019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرواء زيد هالل فتحي2357171822284028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية المربد للبناتادبيضحى عبد هللا محمد يعقوب2358171822291055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الزهور للبناتادبيآمنه اديب عبد المجيد مصطفى2359171822290001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية نينوى للبنيناحيائيتسواهن سالم حديد علي2360171842207009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية سارة للبناتاحيائيروزا ميسليون متي زيتو2361171842248014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية المربد للبناتاحيائيجيهان احمد عجاج حسن2362171842291050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيخالده خالد محمود إسماعيل2363311742045012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيليث حسين حميد مزعل2364241841203150

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيبركات أحمد علي حسن2365171841083008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيايسر حربي شيبو دربو2366171841149006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.7اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسعاد ملكو ناصو ملكو2367331842052015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزينب اكرم عبد علي2368171852231029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية بعويزة للبناتتطبيقيانفال احمد سالم يونس2369171852265001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيعذراء عبد النبي محمد عبود2370221852102035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيايه نبيل جميل خليل2371331852040009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حمد جاد هللا2372171851363063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيهديل حسين خلف صابر2373281852078045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقياحمد خالد بدر عبد الرضا2374161751009002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0أعدادية االمين للبنينادبيكرم الزم الياس خضر2375171821019106

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيواثق طياوي احمد علي2376311821002042

126 من 72صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيسجاد ابراهيم فاضل عباس2377171821178022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيبيداء محمد علي الياس2378171822238018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية البرغلية المختلطةادبيعلي جاسم علي ظاهر2379331721009022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيأيمن محمد جرجيس محمد2380311821001001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبياحمد امين قاسم خلف2381331821001002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ثانوية المنار للبنينادبيعائشه جميل محمد محمود2382331822019007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيفاطمه فاضل محمود حسين2383131822242009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبيعمر صالح ابراهيم حمدان2384171821036030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيزبيدة جمال علي جاسم2385171822238030

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمد فارس حسون علي2386171821027150

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسراب ضرار احمد حمدي2387171722273143

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية البرغلية للبنينادبيهاشم احمد حسن احمد2388171821114067

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيحسام مولود حسين احمد2389171821075014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية النيل للبنينادبياحمد خالد احمد علي2390171821027006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الحكمة للبنينادبينصيف جاسم خضر محمد2391171821009174

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةادبيخديجة يوسف عباس مصطفى2392201822229002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية تلكيف للبناتادبيشهد صالح حميد ناصيف2393171822254034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيقحطان محمود محمد احمد2394171821001107

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية القيارة للبنينادبياحمد صالح حمود ساير2395171821042004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الحود للبنينادبيغانم حازم عيسى صوان2396171821040041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية الحكمة للبنينادبييونس عدي دلف رزوقي2397171821009196

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيلينا حسين نون السو2398171822364006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الكندي للبنينادبيحاجم سعد احمد علي2399171821021026

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسرى الزم طه ياسين2400171822273033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد الرحمن جوهر حسين حدري2401181821074016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينادبيهوازن عطا هللا عبد هللا الياس2402171822363054

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية االصمعي للبناتادبيوحيدة ماجد حسن احمد2403171822289087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية قره قوش للبنينادبيعلي فاضل شاكر ذنون2404171821069022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيوليد خالد سرحان ذيب2405311821071038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيبراء عدنان جار محمد2406171822041007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الراية للبنينادبييوسف محمد جمعه محجوب2407171821025225

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية ازهيليلة للبنبنادبيميالد خالد خلف محمد2408171821202036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الزهور للبناتادبيمؤمنه فراس كمال محمد علي2409171822290115
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيايه صالح حسن علي2410331822040006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية بلقيس للبناتادبيوهيبه محمد سالم حسين2411171822288106

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيعمر احمد مسلط حمري2412171821041009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيحسن اكرم حمدون عبد هللا2413171821016029

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيابتسام هاشم شهاب احمد2414171822079001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعال امجد كريم محمد2415171822298036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيانتصار احمد علي حشاش2416171822264012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمروة نزار احمد عطية2417171822230061

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيورده وليد عبد طه2418171822280092

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحاب فراس مصطفى اسماعيل2419171742281084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيسجاد مهدي حذيه عبد2420231751054037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية النزاهة للبناتادبيهاله عبد الرزاق عبد الخالق نوري2421201822130042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيديانه كامل رستم محمد2422181822383023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن صباح ياسين محمد2423201821078053

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعدنان خير هللا محمد عطيه2424201821220016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ثانوية الشروق للبناتادبيفاطمة حسن خليل رشيد2425201822149021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0إعدادية الجزيرة المختلطةادبيابراهيم خليل بشير راكان2426201821221002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خليل نجم الدين علي2427201821377071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عمر ادريس محمد2428201821078101

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيمحمد مسعود عباس رحمه هللا2429201821259195

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية النصر للبناتادبيزينب عباس محمود محمد2430201822137018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينب فريد خالد محمود2431201822282012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية البيان للبناتادبيحنين عثمان علي عبد2432181822246016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيحسين فخر الدين شفيق حسن2433201821259070

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية تازة للبنينادبيعلي حسين حمدي شكور2434201821018024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الشهباء للبناتادبيسرور محمد علي حيدر2435201822106031

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبينيله هشام عبد العزيز خورشيد2436201822395027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعبد المهيمن عبد الوهاب صديق فتاح2437201821311071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد حسام الدين سعدون مصطفى2438201821078004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية تازة للبنينادبيحسين احمد محمد عبوش2439201821018009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية خاور للبنات دراسة كرديةادبيماريه لقمان عمر امين2440201822343003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية العباد للبنينادبيبرزان احمد ابراهيم خلف2441201821076009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينادبيمروه وعد احمد حمد2442171822363037
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين ادبيفالح حسن خالد حسن2443201821391017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيعمر صالح خلف عبد2444201821220019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةادبي-محمد احمد انور 2445201821370009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييوسف دلشاد طالب محمد2446201821313110

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيمروان جمعة عبد الواحد جهاد2447201821259202

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ادبيامير هدايت طاهر عمر2448201821304006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيامين حمزه نسره خورشيد2449201821313030

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الخنساء للبناتادبيسجى سلمان جدوع محمد2450201822141022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية سرجنار للبنينادبيمحمود ابراهيم خليفه حمادي2451321721007027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية الزوراء للبناتادبيميسم فيصل حامد نايل2452181822162042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيمحمد فؤاد رفيق مجيد2453201841302130

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرهام خليل ابراهيم حيمد2454201842134024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيساره سعدون حمدان فياض2455201842119026

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيايالف محمد نوري مجيد2456201842341010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0عربية-اعدادية هه ورامان للبناتاحيائيبناز محمود عمر محمود2457201842135007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد محمد عبد اللطيف احمد2458201841058004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعلي ساجد كريم شولي2459271741003036

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب فرهاد احمد محمد2460201842344042

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0كردية- اعدادية الشورجة للبنين احيائيعبد هللا عبد الحميد عبد الرحمن وهاب2461201841305016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0كردية- ثانوية جرمو للبنات تطبيقيسارا دلشاد حسن محمد2462201852337005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيكلشان عصام محمد سراج الدين عبد الستار2463201852395037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0 اذار للبنات11اعدادية تطبيقيسولين سعيد محمد سعيد2464201852136004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيجيا احمد عودل رحمان2465201852340024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيهونايا ارام محمد صالح شامار2466201852345083

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم معاذ عبد المحسن أحمد2467201852160003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمصطفى محمد قادر عزيز2468201851008040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبياحمد صالح احمد محمد2469201821016007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تركماني- ثانوية المصلى النموذجية للبنين ادبيايوب ايدن قدرة رشيد2470201821391004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كاويز محمد حسين2471201821311122

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية داقوق للبنينادبيعلي هادي ابراهيم خلف2472201821017034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ايمن- الخارجيون ادبيعمار محمود عواد مطر2473171821400126

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0اعدادية يايجي للبنينادبيفارس غفار الياس خضر2474201721203030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية باقرته للبنينادبياحمد زيدان خلف حسين2475171821082039
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهونه ر حسن محمود حسين2476201821311149

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيهاوكار عمر أسماعيل مولود2477201821313099

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم مهدي2478101821016047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسوسن عبد الستار سليم احمد2479201822144024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية الشهاب للبنينادبيحسين رمضان محمد حسن2480171821143043

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية االمين للبنينادبيزيد عبد الواحد علي خضر2481311821009016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياري عبد هللا حسين رضا2482201821313023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمار حسين حمود كناص2483181821091021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء سالم جاسم محمد2484171822273026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياحمد علي حيدر غفور2485201821311009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية ابن رشد المختلطةادبيخلدون خلف احمد عبد الستار2486181821302004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية زمار للبنينادبيفندي احمد ابراهيم علي2487171821103044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية الكندي للبنينادبيحكمت خليل محمود عليوي2488181821064004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد ابراهيم حسين محمود2489171821025134

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الجاحظ للبناتادبيشروق محمود حمود سحل2490181822220008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية الحبانية للبناتادبيدنيا سليمان مطلك رجب2491191822187005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية دبي للبنينادبيشاكر محمود صالح حسين2492181821122045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية الرشيدية للبناتادبياسراء احمد محمود حسين2493171822251004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعبود سعد علي عبود2494211821054044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيغدير محمد حازم حسين2495171822292048

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد احمد ابو زيد قادر2496201821311095

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرانيا حاجم محي محمود2497181822237008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ثانوية تل عبطة للبنينادبيمحمود عبد هللا سليمان حمزة2498171821063073

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعماد جاسم محمد سلطان2499171821351093

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد بشار محمود عزيز2500171821143156

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيهدى جاجان دحام عزيز2501171822305112

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية اليمن للبناتادبيحنين نذير محمد يونس2502171822237032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية زينب للبناتادبيبراء تحسين خليل علي2503171822285013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية الحود للبنينادبيعطية جاسم حمد علي2504171821040033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي جاسم هادي حسين2505211821029025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيخالد خليل خلف جاسم2506181821082016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية نينوى للبنينادبيحامد حسن احمد محمد2507171721207042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى يوسف متعب حبيب2508101821035042
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0اعدادية يايجي للبنينادبيسرمد سيف هللا انور محمد2509201821203027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيزانا سامي احمد محمد2510201821377032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية البيداء للبناتادبيزينب باقي اسماعيل حميد2511211822142005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيعلي حسين علي عمر2512201821311073

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسرى حسين احمد عادي2513171822230045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0أعدادية االمين للبنينادبيمحمود محمد سعد هللا جرجيس2514171821019138

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية القورية للبناتادبيزهراء ابراهيم اسماعيل محسن2515201822110029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية الدور المسائيةادبيعبد الوهاب حافظ احمد وهيب2516181821343017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية رابه رين للبنينادبيضرغام معن أسعد مطارد2517321821001006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية صفية للبناتادبيدعاء بشار تحسين عبد2518171822295015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية المهج للبناتادبيلينا حسين شبيب مسير2519181822248016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية المربد للبناتادبيخولة شهاب احمد يوسف2520171822291028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية ام القرى للبنيناحيائيمحمد طلب طه محمد2521201841024037

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيصفاء رزاق حسن سلمان2522251851111026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقييونس عبد االمير جمعه كنعان2523201851259282

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيسالم فارس سلمان خفيف2524291851107017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن صالح عبد الصاحب2525251851153085

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتتطبيقيزينب منذر باسم رسول2526131852100013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين علي طعمه جاسم2527161851355070

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيسارة احمد حسين علي2528211852140031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمنى ناظم حسين احمد2529181822237027

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ثانوية ابن رشد المختلطةادبيمحمد حسين علي محمد2530181821302013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية طرابلس للبنينادبيمحمد حسين محمد عبد هللا2531181821121016

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعبد الحميد خليل ابراهيم احمد2532181821142012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد شهاب احمد حسون2533181821091028

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسراب محمد جواد حمد2534181822162018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية  التعايش للبناتادبيمروة عطا هللا خليف شحاذة2535311822054021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياسراء اسماعيل حميد حمد2536181822374001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0اعدادية الروافد للبنينادبيسجاد سعدي مهدي عبد الحسن2537181821085031

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الدور المسائيةادبيزينه حسن حمدي محمد ماهر2538181822343001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيأسراء زكي محمود مراد2539181822287001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية دار السالم للبنينادبيايات عبد الجبار محمد علي2540181822093001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية بيترمه للبناتادبيياسه خالد محمد عباس2541311822032010

126 من 77صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عبد هللا غازي حسون2542181821088005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي عبد الرزاق فيصل حسون2543181821088004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية الغساسنة للبناتادبياسيل علي خلف صالح2544181822197001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية البيان للبناتادبيخديجة حارث خير هللا رشيد2545181822246018

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية الخلد للبنينادبيهشام عبد هللا يونس عبد الرحمن2546191821286024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبياحمد فرحان هتيمي بهلول2547321821060010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيشذى احمد حمود جاسم2548181842220010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الدور للبناتاحيائيهاله موسى رزوقي ابراهيم2549181842161051

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد رعد فيصل علي2550181841085055

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرسل علي حسن عويد2551181842251007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية490.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتتطبيقيهديل سعد عبد علي عزيز2552181852205024

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيخلف حمد صالح حسين2553181851013010

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية399.0الخارجياتادبيرشا عطية صالح محمد2554201822401015

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية399.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد عبد االمير صابر حسين2555111821202010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 677.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيزهراء مطرود زبر عليوي2556291842079019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلي سلمان عكله راشد2557221841301020

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمحمد خليفة صالح علي2558211841039029

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم مثنى عبد الكاظم خضير2559271842060190

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايناس حسن علي عبود2560251842108024

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الواحد رزاق عبد الحسين2561251841150167

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيجودت ستار جواد محمد2562271851002040

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيمحمد حكيم عالوي جاسم2563231851013053

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية الصديق للبنينادبيمرتضى علي عبد الحسين نعمة2564231821027047

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار حسن زغير عبد الحسن2565231851250007

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيفرح بشار عبدمسلم كاظم2566251852104033

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيسيف منذر نعمه عبيد2567251851001097

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس نجاح صالح حمد2568161851049081

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينبأ جميل عبد هللا جميل2569251852059273

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيغدير حازم شهيد جبر2570251852059218

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيمادلين قاسم حسين كندوح2571221852190083

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيشفاء حسين كاظم حسن2572231852185003

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيغفران عبد االمير عبود نعمه2573251852170083

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقياحمد اموري سرحان جاسم2574251851001003

126 من 78صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(القناة العامة)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الرضا عبد الكريم محسن صكر2575161751044042

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين فيصل عبد الحسين لعيبي2576161851090027

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيحوراء خالد عبد عبد هللا2577231852271015

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعمار عبد علي تيكان نعيمه2578241851203233

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ناجح محمد قاسم2579251851012134

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركياتطبيقيمصطفى عباس عبد الغفار عبد الكريم2580131851226004

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحسن مصبح جميل مصبح2581161851022087

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبنين جليل حسين حسن2582251852059044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيمرتضى سلمان عبيد بجاي2583291851105025

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مردان كاظم محسن2584251851049010

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي عوده حسابه ثامر2585221851051034

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمجتبى ايوب هاشم امين2586271851002183

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبدور عبد الحسن علي سدخان2587291842052045

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء رزاق فهد وصخ2588221842323192

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية غزة للبناتاحيائيصابرين سالم علي هاشم2589271842057093

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينجالء توفيق حميد كاظم2590241842141080

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيآيات سعدون امين يوسف2591241842120016

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0ثانوية الرافدين النموذجية للبنيناحيائيزينب فالح عبد الرزاق حسين2592131842210011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمالك ابراهيم حمد ظاهر2593231841257102

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي راضي صاحب حمود2594231841050018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيقيصر حاتم عبيد حمود2595231841255069

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب كريم هادي جاسم2596231842124043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيشبر حسين نعمه هاشم2597271841010059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيبرير عامر حميد علي2598231841217004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيكاظم جابر حميد علي2599231841257092

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيناظم جابر حميد علي2600231741217026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيسالم حسين رزوقي عطيه2601231851006034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيمحمد عبد الساده كاظم عبود2602231851182025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيياسر عمار كتاب درب2603231851181080

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرباب حسن خليل عبدالمحسن2604231852080020

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد السالم قاسم2605161851002141

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيمرتضى يحيى حسن عبد الرضا2606161851066005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيامير حسين غالب ناصر2607231851018006
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيماهر ريسان علي حسن2608231851068039

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي لؤي عزيز جعفر2609161851062054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيحسن عالوي راضي جبر2610161851100004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد حميد مزهر هادي2611161851081016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء علي حاكم شمران2612231852109030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين عباس مراد دهيم2613271851045018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية التوحيد المختلطةتطبيقيسالم عادل طامي مصحب2614231851204008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيامير ابراهيم عبيد حسين2615231851183007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيوليد عبود كريم نافل2616281851014027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد هاشم حبيب هاشم2617231851004011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيريام علي هادي حسن2618231852271026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيسجى عبود فرحان جبار2619231852098040

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيحسين جاسم محمد ملة2620231851169014

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حاتم قادر كاظم2621271751010059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيجواد كاظم حمود حسين2622161851364047

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد جواد حسن عبيد2623161851365004

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيزهراء عبد علي حسن عبيد2624231852089021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حمزه راضي حسين2625231842079016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمحمد داود سلمان حمزه2626231841256059

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية النجاة للبناتاحيائياالء علي عطيوي جاسم2627231842139003

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيكريمة حسن عبيد داود2628231842126063

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى احمد سلمان جريذي2629271841009137

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الزهره عبد الحسين2630231742083029

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيبهاء داود نشمي عبد2631231741181008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيسجى عماد عبد علي مظلوم2632231852079024

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية المدى للبنينتطبيقيعلي ياس خضير عباس2633271751026005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبدهللا طالب2634271851019085

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيأحمد محسن عباس حمد2635111751034002

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيميالد ناجي طالب خضير2636231852125015

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي مجلي2637231851055011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيايهاب عالوي مهدي جواد2638271851045009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيميعاد محمد زكي اذياب جابر2639161752299014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهدى حسن مجيد رمضان2640161852283052
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الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي حسين برهان2641251842170144

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيجنان تايه عالوي كاظم2642251842068012

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسن باقر رزاق عزيز2643251841007039

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عزيز هادي2644251851205068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عمار باقر سعيد2645251841007166

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى حيدر علي عباس2646251842084664

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى عباس صاحب ياسين2647251841009270

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائينافع حمود جهيد صخر2648291841005122

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنير فاهم فضيل ديوان2649251841001293

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير رضا ابراهيم رمضان2650251841001030

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد سمير سرحان راضي2651251841001014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين نصير عدنان زباله2652241841015023

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى عمران خليل غازي2653251841008141

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حبيب هاشم عبد هللا2654251841009215

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية االمير للبناتاحيائيعال شاكر داخل عبد الحسن2655251742083079

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الحسين حميدي2656251842084161

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقينور الدين محمد دخيل نعمه2657221851041081

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عباس عطوي عبد هللا2658271851007095

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيمحمد مهدي عاشور رمضان2659241851035038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقينور الدين نعمه خضير شنان2660251751122113

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد ياسين كاظم ساجت2661271851003056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعداديه يافا للبناتتطبيقيزهراء صالح سوادي شعالن2662241852117036

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي عطيه كاظم غبين2663251851001149

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد حسين بديوي2664161851355305

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد الجواد فاضل جواد عبد2665251851001192

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدنيا صادق حسب عبود2666161852175015

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيندى هيثم عبد الحسين عباس2667161852227052

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقينصير فاضل شاكر محسن2668251851001255

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعبد االمير جواد كاظم غنيم2669161851019078

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيضرغام احمد جابر اسماعيل2670161851363092

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيغفران كامل رشيد شناوه2671251852096051

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمسلم محمد محسن شمران2672291851153223

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيمنعم حمزه فارس ظاهر2673251851111068
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعبد الحكيم جبر عبيد منجل2674261751008021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي خضير كريم حجاي2675251851150164

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم خلف رمضان حبيب2676161852381099

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم حميد2677271841154039

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمفاز غانم حسين قوجه2678271842160200

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبيهان حسين نعمه هاشم2679271842058065

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمنتظر ظاهر حبيب سعود2680271841154066

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء كاظم جواد داود2681271842068042

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياثمار نزار فرحان عبد خلف2682271742094002

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0ثانوية الخيرات للبنينتطبيقياحمد عباس ناصر راضي2683271851023003

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء محمود كشاش عبد عون2684271852068036

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيحسين رزاق جابر صالح2685271851011007

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيسجاد ليث حبيب حمد2686271851003028

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية النجاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم مهدي عزيز2687161851091020

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار سرحان شناوه حمزه2688241842118083

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعزام عبد الكاظم عبد الساده ابوحسنه2689241841074021

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيجاسم محمد شهيد سلمان2690241741164001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنان يوسف لفته علي2691241842124040

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيوفاء طالب طاهر عامر2692241842121223

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه احمد صبار طوير2693241842120168

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمهند عبد الكريم كاظم عباس2694241841036117

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد نجم عبد الزهره عبيس2695241841036103

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحنين اكرم نعمه عطيه2696241842085015

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء احمد صبيح عبيد2697241852110014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم دعيم2698281851036029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيرقيه قاسم حمزه ياسين2699241852025003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيغفران صباح كريم عبد2700291752051114

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبدر ابو الهيل هادي حسين2701291851153041

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتقى سالم وحيد علي2702241852134010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسمير سالم محمد حسين عبد االمير2703221851300089

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيبراء صفاء شاكر فاضل2704241851004007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد قاسم عباس نعيم2705241851001006

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن شريف حريز2706221851306070
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيشهد محسن حنون صكبان2707241852096029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيزين العابدين حميد راضي نور2708221851069030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيمعتز محمد كاظم منصور2709291851151252

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جمعه كاظم فنجان2710291851007165

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الباقر عبد جابر ساهي2711291741007114

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائياستبرق حسين علي جبار2712291842050002

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف ابراهيم مطير جبر2713291741004133

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيكرار جبار جواد عبد2714291851151194

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية السجدة للبناتتطبيقيفاطمه عباس فاضل عباس2715111852120010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين عادي طاهر2716271851007053

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد قابل عزيز كاظم2717251851157065

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيزينب عاجل مغيزل فرحان2718291852057069

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيرسول مزهر عجيل حسين2719221851037022

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيمؤمل صفاء جبار حمود2720251851047019

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيشميم عبد الهادي حسوني عبد2721251752122045

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيحامد تركي عطيه راضي2722251851122031

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيامجد جاسم محمد محيل2723251751008022

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتتطبيقيمنار جبار عباس كاظم2724251852076051

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمصطفى مالك عواد كاظم2725251851009176

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسنين هادي صالح عبد الحسين2726251751007082

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقياحمد جواد فليح حسوني2727251851047001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الرسول للبنينادبيحسين عبادي خضر حسن2728241821035008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ثانوية النجاة للبناتادبيرغد عبد هللا سلمان صلهوم2729231822139010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عباس فاضل مهدي2730271821031127

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيمصطفى هشام عبد علي طخاخ2731231821200046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية النيل للبنينادبيماجد طالب عبد الحمزه سويدان2732231821033063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيكرار حسين عبد الحسين علي2733271821020053

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الشوملي للبنينادبيمهند محمد عبد الهادي عبود2734231821054037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيحسن حميد عبد الكاظم محمد2735231821186005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الطبري للبنينادبيعلي نعمة مهدي جابر2736231821061045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الربيع للبناتادبيغفران سلمان خليف فنجان2737231822098072

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية االخوة المختلطةادبيرسل خالد كريم سعيد2738231822212006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيرضا ناصر جياد كريمد2739231821035006
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الربيع للبناتادبيوئام كاظم خضير عبيس2740231822098099

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور علي راوي احمد2741231822109049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الدستور للبنينادبيأمير عماد عبد زيد2742231821018004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية االخوة المختلطةادبيعلي فارس اسماعيل عبيد2743231821212021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الفجر المختلطةادبيكرار ناظم جعفر سلمان2744231821173057

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء هاشم صباح عباده2745231822127014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى باسم ناصر حسين2746231822087030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيسجاد خضير هادي فليح2747111821053063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي احمد خليف علي2748261821041024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الجنائن للبناتادبيافراح سعد شريف حمود2749231822102005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيبشير محسن شياع سلمان2750231821163007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية النجاة للبناتادبيبنين حسين علي نور2751231822139008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب حسين علي نور2752231822139014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية القاسم للبنينادبيمرتضى عالء جاسم محمد2753231821006066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية القدس المختلطةادبيمحمد فاضل حريش حمد2754111821168017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي جواد محمد موسى2755231821016037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيهادي صالح هادي نهار2756221821311070

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيذو الفقار عامر موسى عليوي2757231721038025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد ثامر عليوي كاظم2758121821011032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيهشام عباس عبد النبي كاظم2759271821037055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0الثانوية المعينية للبنينادبيمنذر عبد القادر حالوب عويد2760111821022084

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيكرار رحيم عيدان عرك2761241821200049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرسل حسن كاظم فهد2762231822078014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيربيع ثائر خلف حسين2763191821349023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية العامل للبنينادبياحمد أياد جاسم حمزه2764111821015004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد ماهر عبد محمد2765191821032004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية االيمان للبنينادبياكرم فالح نوري خلف2766191821063003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك خضير عباس عبود2767231822117018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمحمد حيدر حاتم هالل2768231821038050

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية القدس المسائية للبنينادبيحميد ماجد نواف عباس2769191821338077

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه عالء عبود صالح2770131822111019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيابراهيم سلمان ناصر حسين2771231821063002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعلي عبد الرحمن ياسين ابراهيم2772211821051020
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى مقداد محمد عوده2773211821001106

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء رعد هادي سلمان2774231822098036

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية اليمن للبنينادبيسيف عماد حسين علوان2775101821016022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين ستار فاضل منديل2776271821031045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمعن سالم عطا هللا محمد2777171821041015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد علي ياسين صبار2778191821028041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية السياب للبناتادبيآيه اسعد يوسف جاسم2779101822077004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعثمان هادي سعود صالح2780191721040041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية الرفعة للبناتادبيريمه عمران عبيد عبيس2781231822081013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحمزة صالح حسن مهدي2782211821038047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيابراهيم اركان عزيز محمد2783201821259003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد الباقر محمد قاسم صادق2784211821006021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي عباس كاظم جواد2785231821003059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي فراس عباس ابراهيم2786211821016020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيسعد خضير منصور حسين2787211821250004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتادبيميالد حسن عبد ولي2788201822338029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية دبي للبنينادبيرضا كريم احمود شحاذة2789181821122040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبينوار محمد سالم ابراهيم2790171821012126

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد حميد عجيل سليمان2791171821077037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0دراسة كردية- ثانوية خانزاد للبنات ادبيدلنيا علي شامل سمين2792181822384005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية البيان للبنينادبيزياد حسن حمزه عبيد2793231821014041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية الفاو للبناتادبياسراء احمد محمد محيمد2794171822235002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر جاسم محمد عبد2795201821078083

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية االصمعي للبناتادبيساره عبد الجبار مصطفى خليل2796171822289052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية ام البنين للبناتادبينور ناظم قنبر علي2797201822154028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية كنعان للبنينادبيقيصر فخري حسين خميس2798211821013039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيوسام غسان وليد عزيز2799171821017114

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الطبري للبنينادبيحسن سليم جاسم حمادي2800231821061011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الطاهره للبناتادبينبأ احمد خضير سلوم2801111822098009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيورده ازهر محسن ديوان2802231822133027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي خالد احمد حبيب2803211821038105

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعماد عبد موالن سيد2804211821038120

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرقيه فوزي كريم ناصر2805111822087006
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية الخالدية للبناتادبيهدى صباح اسماعيل محمد2806191822185030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية ابي تمام للبنينادبييونس خالد يونس ذنون2807171821010094

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية دار العلوم للبناتادبيترفة محمود ياسين عبد الرزاق2808171822234008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية السالم للبنينادبيمحمد فؤاد عدنان محمد2809191821058048

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية القورية للبناتادبيسميه جاسم عوال احمد2810201822110045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى حاتم كامل حسين2811261821013137

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الفرات للبنينادبيبرجس صالح ابراهيم عبد هللا2812201821007027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية بادوش للبنينادبيحسن محمد سليمان ناصر2813171821170014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس عقيل وليد علي2814141821037178

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية القاسم للبنينادبيسجاد قاسم محمد حسن2815231821006029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيالرسا ارشد رشيد سليم2816171822244014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيضياء حسين مساعد طنش2817261821154011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبييحيى قاسم احمد قبالن2818171821058031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية عائشة للبناتادبينبأ علوان حكيم حياس2819211822101037

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية الضحى للبناتادبيليلى احمد يونس جهاد2820171822316027

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمقتدى محمد فالح حسن2821201821011049

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمحمد زياد ضايع محمد2822181821313015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسندس طالب سالم حسن2823141822097022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الرفعة للبناتادبيحنين حسن صبح حمود2824231822081009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية العرفان للبناتادبيمها عقيل عبود محمد2825191822166038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيتبارك هاني سعيد خباز2826181822202004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيحيدر حسن دوهان حسن2827231721166002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الراشدين للبنينادبيياسمين رياض علوان براك2828211822035007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيدلشاد نواف خلف مراد2829331821052007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية الرسالة للبناتادبيرحمة عبد الواحد نجم عبد هللا2830171822281026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيإبراهيم عثمان ناصر نصيف2831211821017003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيحوراء حريجه عبد الحسين حسين2832261822129003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد كريم خلف موسى2833141821013134

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية عدن للبناتادبيتبارك محمد باسل أحمد2834131822106013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياسماء رياض عبود راضي2835261822126005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا بهاء الدين عبد هللا سعيد2836201821306033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الرضواني للبنينادبياحمد صكر يونس سليمان2837171721161012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0أعدادية االمين للبنينادبيمصطفى عبد الكريم شهاب احمد2838171821019142
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيفيوليتا كمال داود بهنام2839171822364004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية القدس للبنينادبيقيس كريم صالح عبيس2840231821055044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ادبيمحمد ازاد خطاب عبد هللا2841201821304025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية بحزاني للبنينادبيسيف سليمان دخيل سليمان2842171821060008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية المقدادية للبنينادبيحسن محمد عبد هللا اسماعيل2843211821039010

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي جاسم محمد شمخي2844261821201090

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية المستقبل للبنينادبياشرف عمار طه خضر2845171821024020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمهند نعمه عيدان سمير2846231841044060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايات زيدون محمد علوان2847231842090019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيأمير موحان عبدالحسين رحيم2848231841005001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء جابر سعيد مغير2849231842137011

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس مكي عبد الساده مراد2850231841257068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0إعدادية مصباح الهدى المختلطةتطبيقينهاد عواد جاسم هادي2851231851205026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيفرات كاظم محمد حسين2852231852078047

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه كاظم محمد بجاي2853271852079044

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيمالك ثائر عبدالحسن حميد2854161852293024

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيزيد صفاء جبار كعيم2855241851039019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيضرغام جبر كاظم عوده2856271851002111

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد كريم أمسير محمد2857291851007016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمهند مراد عمران عباس2858231821253113

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الفجر المختلطةادبيكرار حيدر جعفر حسين2859231721173057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد حمزه راشد جابر2860231821181001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية المسيب للبناتادبيايمان رزاق حميد رشيد2861231822117011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيكيالن عماد يوسف حسين2862231821001061

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمرتضى مجاهد عبد الرضا حلبوص2863231821001079

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية حطين للبنينادبيعلي صالح انجاد خميس2864231821023030

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعالء ستار جوده عذافه2865231821011065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية صنعاء للبنينادبيأحمد سعود سويدان حميد2866231821011003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية السدة للبنينادبيزيد كتاب بدر احمد2867231821016025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المحاويل للبناتادبيعفراء ماجد عبد الرحمن عبود2868231822115045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية السجاد للبنينادبيعزيز تكليف هاتف حسين2869231821031034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي سعد عواد عبعوب2870231821031040

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية الشجعان المختلطةادبيفاطمه عالوي حسين هندي2871261822176012
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء حسين حسن محمد2872111822095052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبياسراء علي كاظم يوسف2873111822095005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الخارجياتادبيثناء عباس عبدالحسين لفته2874231822401010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرنده قاسم طالل فرحان2875261822083023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية بيروت للبنينادبيسجاد نصير كامل جاسم2876231721022025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى رضا عبيد محسن2877231821008132

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس حسين مصلح عناد2878261821015050

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحميد خالد فرحان عطيوي2879271821152025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحمزة احمد غني محمود2880111721052037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيسجاد عبد الحسن عطوي زغير2881231821178024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سعيد وهيب عليوي2882141821024059

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيهدى سامي حامد جلوب2883261822072033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيحنان علي احمد خلف2884111822218011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمحمد ضياء حمزة عبد هللا2885111821202066

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيوالء رحيم مجيد عبد الرحيم2886141822124076

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفرح رعد جاسم مكطوف2887121822127093

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيكرار فيصل خليل طراد2888271821152066

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية حلب للبنينادبيطه فالح احمد صالح2889261821013067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن نجم عبد الزهرة سلمان2890231821252027

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية االخيضر للبناتادبيغفران خضر عبود خلف2891121822116019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحيدر هاشم محمود علوان2892231821253034

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي اسماعيل حمزة جواد2893231821027026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد كريم نصيف جاسم2894191821049008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد عدنان عنتاكي سلمان2895141821026098

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية األمل للبناتادبيدنيا سهيل نجم عبد2896111822065020

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينه ستار ابراهيم محمد2897211822118010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية الذهب األسود للبناتادبيزهراء حبيب محسن شريان2898211822161015

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية اليمن للبناتادبيزهراء بشار فاضل محمد2899171822237049

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمروج عمران حسين محمد2900231822119084

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيهادي احمد هادي محمد2901111821201217

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيسرى حميد خليفة خلف2902211722234011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمنى جواد محمد حسين2903231822119090

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار علي عواد صالح2904131821045082
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهبه شاكر سويدان حميد2905231822128072

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى رحيم جمعه حسن2906211821010053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية المحاويل للبنينادبييوسف عبد الهادي محمد زبار2907231821008150

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيرسول احمد هادي عبد الحسن2908111721029052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيوسام برع حميد عبد2909211821276012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه صالح ياسين كاظم2910211822140088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيزهراء عبد هللا كسرى عبد هللا2911211822231011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحازم جواد كاظم كزار2912231821190008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد حاتم احمد ياس2913211821054003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية عائشة للبناتادبيهدى قاسم علي جبر2914211822101044

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيهارون رشيد نصيف جاسم2915211821270065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيايوب نصيف جاسم سمين2916201821307005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية النسرين للبناتادبيضي غالب عبد المهدي غريب2917131822129013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية المقاصد لبنينادبيمصطفى عادل دلف علي2918181821068014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية الطاهره للبناتادبيازهار حسين محسن عكله2919111822098001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا محمد رشيد حسين2920111821032031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيحسام عبد المحسن جواد علي2921231821254008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيماهر محمود عيد عبد2922111721053163

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية البيان للبناتادبينوره عادل عباس راضي2923101822096076

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الحميراء للبناتادبيزينة حازم حسين علي2924111822143007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبييحيى بدر نجم عبد2925261821203083

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد هذال حمد محمود2926201821007088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعلي احسان عبد المعين عباس2927131821257077

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيبراء فاضل عباس حسين2928211821062010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحازم حامد عبد مجيد2929211821065019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الرواد للبنينادبيمرتضى عباس باقي جبر2930211821077158

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد زاير حمدان خلف2931171821042045

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية القيروان للبنينادبيعمر عدنان عودة مهوس2932111721031024

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرقيه سعد جبار هاشم2933111822075022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيختام رحيم عليوي محمد2934231842104013

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيهدى فاضل عبيد عوده2935231842094051

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيحنين نعمه مكطوف مسمه2936231842131016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيزياد طارق عبد هللا ناهي2937231851181027
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر محمد عبيس علي2938231851032020

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيمريم احمد جاسم سعدون2939251822122089

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيبهاء أحمد منصور عبد2940251821024039

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير عباس كاظم عباس2941251821012039

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين محمد حاتم ساجت2942251822086021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية الشموس للبناتادبينجاة محمد علي عبد2943231822101032

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية هل اتى للبنينادبيعباس كريم محمد سلمان2944251821203008

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيتغريد فارس صالح جفات2945251822122023

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الشروق للبنينادبيعلي حمزة حسوني عبدهللا2946121821032083

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيمروه محمد وداعه محمد2947251822170076

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية النعيم للبناتادبيهبه علي بايش كرم2948141822073100

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيماجد عبد االمير شعالن ذياب2949241821202062

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر وادي عمران2950251841018005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية اليرموك للبنينادبيانور صبيح حسن حسون2951241821023005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيحسين علي صاحب جماح2952251821122043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيعلي عبد الكاظم ناصر حسين2953251821122097

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمريم كمال جميل جعفر2954251822079101

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الشهداء للبناتادبيذكرى فراس عبد الكاظم حسين2955251822090008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيحسين سالم عبد االمير نصيف2956251821015009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيحسن عبد كاظم حسين2957251821021007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد عقيل رحيم مهدي2958251821116003

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء محمد سبتي جمعه2959261822116009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيحسين سالم عبد زيد لفته2960251821122040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيكرار فاضل حمادي جابر2961251821118013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االفتخار للبناتادبيتغريد غازي فيصل خلخال2962251822079026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم محمد عبد الغني غازي2963251821024040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية النزاهة للبنينادبينهرو جاسم محمد عويد2964181721066027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيياسر محمد عزوز كاظم2965251821024304

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس عبد الحمزه عمران موسى2966251721024167

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية غزة للبناتادبيرقيه كاظم محمد عطيه2967241822097008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحر حبيب ابراهيم يوسف2968251821008037

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيرواء علي شاكر خضير2969251822071019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عباس كاظم عباس2970251821008054
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيليث عبد المحسن علي غضبان2971131821013035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحنين مهدي حسن حسين2972251822056040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية يايجي للبنينادبيسالم حمودي صالح عباس2973201821203026

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية زينب للبناتادبيرحمة صميم امجد محمد2974171822285023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر نايف حسن نايف2975171821144104

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيحنان سالم امين عبد هللا2976181822383014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيخضر حاتم طالب خضير2977231721190008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0اعدادية االبتهال للبنينادبيمحمد جاسم محمد جواد2978251821023040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية الشهداء للبناتادبيشهد صالح طالب أرحيمه2979251822090015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية الكوثر النموذجية االهلية للبنينادبيعلي فرزدق علي عبد االمير2980251821048014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحيدر جليل خيون حصموت2981131821013016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي عمار عبد الكريم حسن2982211821056019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين ادبيريباز ازاد حسين عزيز2983181821380008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0الخارجياتاحيائيزمن محسن جاسم مهدي2984141842401019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيميعاد ابو علي حسين علي2985241842220287

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبتول ناجح عطيه عبد نور2986251842170043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحار ستار سعدون عطب2987251841001218

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه طالب عباس نعمه2988251842097036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الزهرة سرحان2989251842053031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيوسام عدنان عايد راضي2990251841001304

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصابرين عامر شنان جبر2991241842220202

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعالء جابر عبد الزهره فياض2992241841204043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيكوثر صبار هادي جاسم2993251842076063

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمهند فاروق عزاوي مشجل2994251841156030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل حمزه كاظم2995241841203186

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائينبراس رضا كطان زغير2996221842210021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتتطبيقيزينب غانم صيوان ختول2997251852076033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيرقيه نعمه عبداالمير محمد2998251852104014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيندى صدام حسين علي2999251852059277

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيساره وناس سالم حسن3000241852220061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيامير الدين سلمان نجف لفته3001221851069009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي جودي عبد حمزه3002251851008096

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيبدور عبد القادر عبد اللطيف عيسى3003161852360002
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيحميدة جبار اسماعيل علي3004161852210023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حميد زغير عصفور3005291852051065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيرحاب جبر هادي حسين3006291852057052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياحمد سرهيد عبد مهدي3007291851100004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمسلم عقيل حميد رزوقي3008291851003208

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل جبار داخل3009141851201175

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمرتضى حيدر هادي محمد3010251851012117

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي مزهر حيوان تويه3011291851100157

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيوسام صالح جاسم مشتوم3012251851153178

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيانوار صباح عبد سلمان3013251852170010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه ناصر حسين ناصر3014271822099079

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس حسين عبد الرضا عبد الحسين3015271821016061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيديانا ميثم جويد كاظم3016271822097013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الحرائر للبناتادبيبتول عباس محمد يوسف عباس3017271822107014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى علي يحيى حاجم3018271821031161

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد علي عمران نهار3019271821044006

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الشهداء للبناتادبيلينه أحمد هاشم كاظم3020251822090023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيسجاد محسن سرحان مطر3021231821185011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمحمد حاكم عيدان زغير3022261821173027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية الطيبات للبناتادبيفاطمه علي ثابت حمود3023271822106031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأحمد كريم حمادي هاشم3024271821031002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الفجر المختلطةادبيكرار حسين كاظم عبيد3025231821173056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي فارس هادي كاظم3026271821040026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية النظامية المختلطةادبيحسين محمد خير هللا علي3027211821206008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهاله حسين محمود ولي3028271822109071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ثانوية الرافدين للبناتادبيسرى مهند خالد كاظم3029131822095023

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي كاظم محمد شياع3030271821110019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الكرخ للبناتادبيبراء عبد العزيز محمد حمد3031101822076003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية قتيبة للبنينادبيكرار فالح حسن شرهان3032151821004063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيزيد احمد سعود جروان3033191821069014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيساره ثائر عبد الحسين خضير3034271822160030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيانمار صفاء حسني عبدالرسول3035121821204004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيزين العابدين سلمان هادي كاظم3036271821154032
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي رشيد حميد كاظم3037271721031095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسيف محمود جواد كاظم3038141821024108

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن ناجح ناصر مظنون3039271821030011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيابراهيم سعد مجيد كاظم3040131821015002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية االنشراح للبنينادبيباسل علي غازي حميد3041181821114008

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس جبار كريم عبد هللا3042271821031094

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الشروق للبنينادبيمرتضى جليل هاشم شنشول3043121821032111

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي عبدالرزاق جليوي كاطع3044121821009136

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0اعدادية الضلوعية للبنينادبياحمد جاسم محمد عطيه3045181821005001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0الخارجياتادبيفاطمه ناظم ابراهيم موسى3046211822401032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الخورنق للبنينادبياوراس ثائر حميد محمود3047121821028003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية بعويزة للبنينادبيسجاد يوسف جرجيس حسين3048171821083020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيأفياء قاسم سلمان عبد3049261822076001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0ثانوية دهوال المختلطةادبيرائد نواف شمو زورو3050171821347001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي نعيم خضير عباس3051221821307068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية التسامح للبناتادبيهبة احمد محمد عبد هللا3052141822076114

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى هشام كريم عارف3053201821316024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيحنين حسين علي احمد3054171822305033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسين حيدر علي حسين3055171821067007

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية السبطين المختلطةادبينبيل اسماعيل احمد جاسم3056181821314011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمصطفى حسن عبد الكاظم لفته3057101821203084

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد سعد صالح رسن3058141821024211

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية الفرات للنازحينادبيالحكم سعدي محمد مهدي3059201821070003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد حسين مهدي حسين3060141821027027

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية طه للبنينادبيباقر صبري حسن جاسم3061141821177017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء حسين حميد حسن3062111822095053

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيحسين عز الدين محمد صالح حسن3063201821301005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسرمد شهاب احمد عباس3064211821065029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي مؤيد جاسم محمد3065211821038114

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية العلم للبناتادبيانهار حسيب حسن عميره3066181822170003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين خضير3067261821201158

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعلي جاسم محمد خاير3068181821336042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد شالل حسين محمد3069211821030047
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينادبيزين العابدين علي نعمه عطيه3070221821373018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيهاشم حسين عبد زيدان3071211721081060

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيايمان علي سلطان حسن3072171822284012

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين ادبيعمر مانع نجم الدين عزيز3073201821301011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك فارس سالم محمد3074271842061061

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه يوسف عيسى موسى3075271842088123

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدى علي حميد جليل3076271742079085

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين علي عليان كشيش3077151841009026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيغدير صادق حمود حسين3078271852079042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمجتبى جواد نعمه جبر3079271851030073

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك بشار محسن علي3080261852097010

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرقيه جبار اسماعيل خليل3081271852059031

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرفل عالء عبد الحسين مزهر3082271852079011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزينب مجيد جواد كاظم3083271852087036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب عبد المنعم عوض سدخان3084271852064055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيحسن شاكر محمود هاتف3085271851015016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم مجول3086241852106025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيامجد حسن غركان حسين3087221851318005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس خلف خضر صواف3088161851076024

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب حسين جريو سعد3089271852058084

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى هاتف حريجه عطيه3090291851153228

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن نوري راضي عباس3091271851002052

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور صباح محمد كاظم3092241822119034

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيحسن علي جابر محمود3093241821060009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينادبيمحمد رحيم جاسم حسان3094241821156026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير محمد جواد جاسم3095241821004013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبياحمد هاشم حربي عطيوي3096241821007004

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيجعفر سلمان ريكان خطار3097241821152003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الزيتون للبنينادبيعلي جاسم عباس خليبص3098241721036050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيمصطفى علي حسين حمزه3099241821202074

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعباس ناجي جميل رمضان3100241821207033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية النضال للبنينادبيحسين تايه نجم عبود3101241821014019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الصدرين للبنينادبيحسين هادي عبد حسون3102241821005010
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيباسم جابر كاظم علي3103241821033003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنينادبيمصطفى محمد موح جاسم3104241821031037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي فارس صالح عبد العباس3105241821018035

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن صالح هادي جاسم3106241821004021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية النضال للبنينادبيحمزه ابو خضيره جبير جالب3107241821014024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد مالك محمود يوسف3108241821040040

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية الشامية للبنينادبيكريم علي جفات جاسم3109241821015050

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية عفك للبنينادبيصالح مهدي ناعور مجهول3110241821011019

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية السنية للبناتادبيمروة حميد سهيل عوده3111241822102061

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيعالء مهدي شاكر جواد3112241721060014

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيمحمد خالد غثيث محسن3113241821200055

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى احمد غناوي حسن3114241821017068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيزين العابدين يقضان خيون حمود3115241821038022

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية غزة للبناتادبينوره لطيف جواد كاظم3116241822097030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسين مثنى حمد عبد هللا3117241821202021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الصالحية للبنينادبيعيسى صالح مهدي عبدالحسين3118241821022026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيايات كامل لعيبي شنان3119241822122005

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية السرور للبناتادبيسميه احمد رحيم راضي3120241822085015

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبيمحمود محسن كاظم حمود3121241821060033

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيوعد هللا حسين فاضل محمد علي3122241821207067

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي حيدر هادي حمزة3123241841013062

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرانيا بالسم كاظم كريم3124241842110023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسحر مرتضى علق خضير3125231842120094

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين عالء حسن عبد الزهره3126241841038013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد محارب براك فليح3127241841035073

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيزين العابدين علي نجم عبد هللا3128241741018034

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية ام ابيها للبناتادبيكافي لطيف دخيل عبد هللا3129291822070028

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية خديجة للبناتادبيبسعاد فاضل بدر رويضي3130291822066008

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب ادبيتقى ناجح حسن جوده3131291822082005

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمرتضى طه فلوح علوان3132241821012056

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية العدالة المختلطةادبيرياض حبيب عبد العالي جواد3133291821104027

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عقيل كاظم جبر3134291821017270

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمهدي علي جالي حسن3135291821006056
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قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0االعدادية المهدوية للبنينادبيجعفر عباس عزاوي سعدون3136291821017036

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد صباح حسين رمان3137291821009105

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزينب ستار عليل فريخ3138291822160036

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية البدور للبناتادبياطياف صباح عبد صلب3139291822072009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ثانوية الشذرات للبناتادبياالء قابل مهدي مطر3140291822077003

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيخير هللا كركان حمد بريج3141291821011012

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيوليد خيري شبيب مصراع3142291721106035

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الرميثة للبناتادبيمريم قاسم العيوس فتنان3143291822057102

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينادبيفراس فيصل خضير شهيب3144241821200046

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرحيم حسن هادي كافي3145291821028070

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيسنديان ناصر قاسم شلش3146281822093042

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى سلمان شناوه زاير3147291821028164

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره حامي جويد ثعبان3148291722059016

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيطارق عزيز حمود عبطان3149291721109060

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء علي محنه ساجت3150291822050045

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيميناء ابراهيم عويد حمد3151221822168057

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيامير حامد ليسه مداعي3152291821001015

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيمروة فارس محمد احمد3153171822238056

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبييحيى عباس يوسف رجب3154201821077116

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية المقدادية للبناتادبيآمل حامد ابراهيم حسين3155211822140002

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيهشام جميل مهدي خضر3156291821109162

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسين محمد شاني صالح3157291821153072

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين احمد عكله محمد3158291821011006

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيمريم سمير عباس جياد3159291822050078

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيترتيل خليل ابراهيم مذيور3160291822078027

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيضرغام ضياء الدين موسى علي3161291821001080

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الحطيم للبناتادبيزهراء عطيه حمود حمادي3162291822087011

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيفواز كامل عظيم كسار3163291821006044

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى حسين جابر عبد3164291821017289

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0ثانوية ابن كثير للبنينادبيوليد عيسى سلطان جاد هللا3165181821010056

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 370.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد عبد الرضا ايوب علي3166161821112009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيفزاع صياح عويد خزوان3167291821021074

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0االعدادية المهدوية للبنينادبيجاسم محمد صاحب خلف3168291721017033
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قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور عبد الزهرة رحيم راضي3169291842051240

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه هاشم عزيز حسن3170291842053070

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيهيثم سجاد كاظم علي3171291741003236

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جاسم جعاز علي3172291841007043

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياكرم كريم عاجل علوان3173291841004007

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيدعاء جميل فزاع وريور3174291842153026

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء عباس جبر كزار3175241842124070

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم خضير3176291742065061

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية السماوة المسائية االهلية للبنيناحيائيسجاد عماد جياد طراد3177291841154003

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضي حيدر كامل جواد3178251842059348

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبدار مهدي داخل بجاي3179291852056011

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر اياد كاظم فراك3180291851004066

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسهام سوادي حمد عويد3181291852051111

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية خديجة للبناتتطبيقيغفران فاضل طه سلطان3182291852066008

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمار مجيد ريسان صكبان3183291751004109

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمنتظر سهم نجم عجمي3184221851042064

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين عبد الساده مهدي3185241851203018

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين عبيد شمران3186241851203009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيمرتضى حسين حميد عبود3187291851151236

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبياصيل حميد علي محمد3188251822097001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحامد سماري عاجل عطيه3189251821150016

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين حاتم ابراهيم مهدي3190251822078017

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيماهر موجد عاجل عطيه3191251821024214

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيضياء كتاب عبد سواد3192241821208020

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبياكرم شهيد جبوري عبيس3193241821201006

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية الفاطمية للبناتادبيصبا هادي وثيج خربوت3194261822081021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيمسار طاهر محسن سعدون3195251852108031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيصفا ناصر ابراهيم عبد الحفيظ3196141842220061

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائياستبرق اسماعيل خليل سعيد3197321842029003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد مطر ثجيل لفته3198261841001073

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناصر حسين علي3199161851371288

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحيدر عمار شهاب عبد الحسن3200161851110023

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم فرج حسين3201111851210089
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى628.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد هاني عبد نده3202271841002178

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبد جاسم3203241841037058

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.7وافدينتطبيقيامين زيد احمد العبيدي3204131851888004

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيسيف محمد امين منشد3205161851047066

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى515.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا سامسوناحيائيتبارك رياض مدرع مصحب3206131842238004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد علي حميد خلف3207151851005094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية الفكر للبناتادبيبتول فاضل عباس عيسى3208151822056010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى498.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيجاسم محمد نجم عبود3209211821231001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى497.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين جواد رسن حسان3210151821004014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى495.0اعدادية شط العرب للبنينادبيايوب محمد كاظم محمد3211131821045021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى494.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي محمد عبد هللا حسن3212121821003071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى ياس خضير مجيد3213131821042090

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى484.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين ياسين محمد رحيمه3214141821009019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية االمل للبناتادبيفاطمه جليل صبري محسن3215141822144038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكوثر واثق حمزه غالم علي3216151822054100

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسام حسين علي فضيل3217151821009021

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى485.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد نجم عبيد شليش3218141851018108

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى474.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسين فالح حسن حميد3219151851017022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين علي3220121851206019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد هللا جعفر3221151852054019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسنين صباح سعيد جعفر3222121851005014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيأديان سعدي جلوب جدوع3223121852087001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى464.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل ابراهيم عبدهللا3224131851001074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيرانيه ثامر محمد علوان3225111852217016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيطيبه جاسم مالك جلوب3226121852112024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه كمال خليل اسماعيل3227131852107042

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء ماجد سعيد جبار3228151852047020

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0الخارجياتتطبيقيزينب جاسم محمد رضا3229141852401005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا يلواتطبيقيرفل زياد طارق محمد3230131852239003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينوره ثائر هاشم رشيد3231131852117085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ابي ايوب االنصاري للبنينتطبيقيذو الفقار خالد عدنان خضير3232111851008027

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعباس فرحان مشرتي عبد هللا3233151851015037

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيشهد خليل برهان علي3234151852046014
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقينور الحسين نزار ساهي خريبط3235151851007117

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسن طه ياسين علي3236141851015007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيماجد جعفر يشار حسين3237151851017063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية الخلود المسائية للبناتتطبيقياسراء سعد حلبوت معود3238221852323006

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد اسماعيل مزهر جاسم3239271851001002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيابراهيم مالك خضير مهذول3240121851202002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيحسين نعمان ذياب عوده3241221851301013

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقياحمد عادل احمد حسين3242101851200004

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية امنة الصدر للبناتتطبيقيبراءه محمد جاسم لطيف3243151752049007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0الخارجيونادبياحمد فراس عبد الكاظم احمد3244141821400010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد عبد دشر حسن3245121821202220

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيهاشم خالد كاظم مسلط3246101821024108

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية االصيل للبناتادبيربا رحيم حبيب عباس3247111822064025

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزبيده مهدي علك علي3248121852105023

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى452.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم حسين احمد شاكر3249101852118029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية العزة للبناتتطبيقياسراء محمد خضير عباس3250121852118007

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبتول عادل حسين مشاي3251221852150003

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيمروة علي عبد الخالق لطيف3252121852118031

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد تقي قاسم عبادي حنون3253151851071174

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى علي حسين3254141851030016

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسجى رحيم عوده زياوي3255131852098023

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى434.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيانس لطيف جاسم ساحل3256141851013018

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد اياد عبد الرضا علي3257151851011001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين جاسم الزم حسن3258141851008012

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيلؤي رحيم علوان عبود3259221851040047

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى احمد خزعل عباس3260141851017111

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمود سالم كامل حسن3261141851011050

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عطا عبد الحسين خضير3262271851154155

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم خالد عبد عبدهللا3263231841006116

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.2وافديناحيائيامنة ماهر محمد جوهر3264111842888009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينبأ علي ريزه جسام3265181842236124

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد رزاق كطوف عبدالرضا3266261841009005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيعلي سعيد خليف مشيري3267221741261009
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهناء منذر ثجيل شيحان3268141842073106

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيشيماء محمد شكر محمود3269121842084026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0الخارجياتاحيائينور عبد عون صليبي حسين3270271842401035

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد بهلول عيسى ياسر3271221841081027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي يوسف ذياب خليل3272201841048116

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعبدهللا حنش رجاب حميد3273261841004036

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء مدلول عبيد صخي3274241842134030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية الوهج للبناتاحيائيعبير بشير مخيبل حسن3275141842116009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمعتصم قحطان عبادي كرين3276271841021056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء علي زرزور خلف3277281842072013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحامد سهيل محسن عوده3278221841017013

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسماح حياوي محيسن منصور3279251842170198

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين عذيب3280261842250195

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى466.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم جمعه سعيد3281131841250013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي سامي قاسم محمد3282141841029039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين ثابت كاظم حسن3283261841011031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفرح حسن صالح الدين حسن3284141842133051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيآيات رحيم صوين محمد3285121842114001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمروه حمود جبر محمد3286141842108077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن علي صليخ3287151841006054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيرتاج عبد عوده سلمان3288141742139010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائياحمد سعد عبد حسن3289141841030001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينورة خليل فرج عطيه3290141842121033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيجعفر عيسى صابط راشد3291151841005025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسام حسون مزعل حمزة3292141841208028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ساجد مزهر جباره3293111842076049

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمصطفى حميد مجيد حميد3294181841352025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحنان علي مشري سلمان3295141842070021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد فرج علوان3296261842120134

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عالء كاظم العيبي3297101841026022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0الخارجياتاحيائيايات جاسم رسن حيدر3298151842401003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايناس عباس محسن حسون3299121842098008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيطه حسن صادق جعفر3300141841017063
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية البراق للبنيناحيائيحاتم كريم قاسم الوس3301151841002010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسنين صبح زاير جراد3302151841010016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيابراهيم شاكر محمود علي3303101841205001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسيف سعد عاصم عيدان3304261841011058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغسق عباس محمود شاكر3305131842118148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيتبارك محمد صالح غرب3306111842085017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنتظر طه جليل عبد3307141841027046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمحمد علي فاضل عبد3308261851011065

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمؤمل حسين هاشم جبر3309151851010045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0(ع)ايران مدارس االمام علي تطبيقيحسين محمد محمود علوان3310131851205006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد حنتوش سلطان مزعل3311261851019046

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةتطبيقيعبد الرحمن حميد محمد عبود3312191851348047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0للبنين (ع)ثانوية النبي يحيى تطبيقيفراس فاضل مخيلف حزام3313141851057017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد سمير عبد الواحد ذياب3314151851071185

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد اياد جاسم محمد3315101851014003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتتطبيقيزينب علي عبد هللا نافل3316111852089022

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية أجيال المستقبل للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا محمد3317191841116003

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرغد محمد حماد حوران3318191842370038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية االندلس للبناتاحيائياريج طه عايد فياض3319191842183002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيحسن هادي خليفة سعيد3320191841340009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد خالد احمد حسن3321191841065035

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الغني طالب احمد حسين3322191841002037

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد سماح حميد عبود3323191851040040

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيجعفر احمد حسن علوان3324111851209017

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد صباح خليفه حماد3325191851004038

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيرقيه كريم محمد محل3326101852109008

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم علي عبد الحسين حسن3327151852048034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد حميد جياد3328211841272158

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم علوان3329211842110045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيشكر نديم قادر حسين3330211841270031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي محمد بوري عبد3331211841014069

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء سليمان ابراهيم محمود3332211742137041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيسجاد عدنان لفته منصور3333211841260002
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيناديه عبد القادر جاسم محمد3334211842119027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمنير عبد هللا داود عباس3335211841065089

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينازك رزكار صالح الدين سامي3336201842118153

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزينب علي صبحي حسين3337211842292020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيخالده علي صبحي حسين3338211842292017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمريم حسين جاسم حسن3339211842094077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيباسم منعم لطيف حسن3340211741065012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيريم ابراهيم ياسين طه3341211842291054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيريسان عباس كشاش دهش3342251851116040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسين فرحان جهاد شطب3343211851011010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيمهدي صدام حسين حسن3344211851083022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيزينب جمال اسماعيل ناجي3345211852290007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد حاتم عبد عكال3346211851272068

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين دشر3347131851252091

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ام ابيها للبناتتطبيقيايه حميد حسين صالح3348211852171005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية اور المختلطةتطبيقيرقية رفعت رشيد عبطان3349211852211001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0الخارجياتتطبيقيطيبه  عامر  خضير  خلف3350211852401005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيماهر كريم خواف سلطان3351161851343006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقينادين رضا فاضل فرحان3352131852098039

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعداديةالصدرين للبنينتطبيقيسيف الدين حقي اسماعيل خضير3353121851007038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعقيل كريم طارش حطيحط3354141851018063

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيحيدر كامل خضير رفه3355221851029028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقياسراء ماهر مكي عبد الوهاب3356111852081001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى هاني لعيبي عبد الزهرة3357161851030123

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمؤمل اسماعيل كاظم قاسم3358131851012101

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيضياء احمد ضياء نصيف3359131751017020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيحنان محمد عبد غضيب3360141852145008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيحوراء كريم احمد علوان3361231852117010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد سامي جبار كاظم3362231851254017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد حسين3363221752123005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية ابن زيدون المختلطةتطبيقيهناء فليح حسن صديان3364231752193013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعقيل عبد الخالق سعيد غزيوي3365271851030047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الخيرات للبنينتطبيقيعباس محسن عبد زيد عبد ايوب3366271751023014
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيحوراء رحمان والي عليوي3367271852062019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيناجي حمزه عبيد شلكام3368261851205058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حسن حمزه3369231851251237

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكرار عالء جابر محمد3370161851363147

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين فيصل خلف معيدي3371161851371077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى حامد عثمان عمر3372161751007091

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس سليم معيوف مزعل3373161851355142

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيسجى كاظم ناصر محمد3374231852168010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياكرم جاسم مطشر محمد3375161751031005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيشفيقه عباس حساني عزيز3376211852110010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعبد هللا حسنين فالح حسن3377161751051038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقياياد محمد عبد الكاظم موسى3378231851017011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد جبار جوالن محسن3379161851371008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقييوسف ريسان غازي شهاب3380161851357346

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء صادق مزيعل جابر3381221852190040

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية مسالك الخير المختلطةتطبيقيهشام سالم محمد سبوس3382231751188020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيسجاد زكي ناصر محمد3383281751010007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحيدر قاسم محسن جمعه3384241851005027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الحسام للبنينتطبيقيابراهيم ثاير ابراهيم برغش3385211851070001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيمسلم عناد صايح بيدر3386271851043018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيآيه يوسف شريده مسعود3387211852125003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد محمود نوري علي3388211851004046

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتتطبيقيهاجر شعبان ملوي احمد3389261852108051

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب عباس خضير ناشي3390241752115036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياسعد فيصل حميد ساجت3391261851007014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيريام وحيد عذاب مياح3392221852106014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيسجاد علي خضير عباس3393261841201080

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية فضة  للبناتاحيائيزهراء عنيد علي عويد3394261842095009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيكرار كاظم صيره زبن3395261841017054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي ساجد عليوي خطار3396221841031089

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين عنيد زاير حسين3397261841017023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمصطفى سليم حسن كاظم3398261841004071

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد جبار كريم محين3399261741008019
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمنتظر عبدالرزاق هاشم صخي3400261841017065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيزهراء وائل علي جحيش3401261842085036

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حسين علي شنون3402261742089039

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن صباح مسافر3403261842250050

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيانعام محمد كيم منهيل3404261842077002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيتقى قاسم عبد هللا جاسم3405261852116006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيريام محمد كيم منيهل3406261852077008

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقينصيف جاسم محمد عرار3407221851051064

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيكرار سعد بجاي زميم3408261841201138

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين سعد منديل فاضل3409161851029007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيكرم هللا محمد جابر عسكر3410221851381015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى مجيد عامر محسن3411261851005082

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيثائر حمود جاسم محمد3412261851023010

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيشعالن زيدان خليف ميزر3413231851201006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيامير فرحان رشيد طاهر3414261851009005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد صبيح كريم كاظم3415161851353007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعمار فاضل حسن علي3416221751013064

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيخوله عباس حمود شاطي3417221852169008

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد زغير كمر3418161851355192

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيامير حمزه عبيس زغير3419241851036015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية النور للبناتتطبيقيرسل قاسم هادي مهدي3420241852095015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم حسين عرار3421161851371269

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعباس موسى منشد عبيد3422261851007051

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيغفران شريف ابو الهيل مزعل3423161852175034

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيتبارك عماد كريم مهدي3424141852070008

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء كاظم عالوي جبار3425111742065027

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقياحمد جميل غريب مهاوش3426291851008001

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين جبار علي دليل3427261851007029

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية قلعة سكر للبناتتطبيقينور الهدى فاضل عطيه عبيد3428221852171044

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيإستبرق حمود ساهي نعيمه3429221852132001

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحسنين علي اعذيب جاسم3430261851009012

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيجراح جميل ثجيل كريم3431221851034012

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيعز الدين محمد ايدام ناهي3432221851055012
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قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية العزيزية للبناتتطبيقيرقيه محمد فرج علوان3433261752110013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية النصر للبناتادبينرجس حسين علي حاتم3434121822112107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد سعد عربي ضيدان3435131821026066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيامير سالم حاتم كاظم3436111821033014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار كريم عبد حسن3437121821009165

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمهدي صالح حسن مهدي3438121821003106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية الهدى للبناتادبيانسام صدام حسين حسن3439121822106007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيشهد زيدان ناصر فاضل3440111822164009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى حسن علي حسين3441111721006069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعباس علي مزعل رخيص3442151821001057

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية البلديات للبنينادبيعمر حيدر عبد حسين3443141821037232

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء رياض قاسم شاكر3444111822089012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيابتهال كريم مظلوم حسن3445141822124001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية االصيل للبناتادبيتماره اسامه جمعه هيجل3446111822064016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد ضياء كرجي صالح3447131821015004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية العراق للبنينادبيامير صالح حسن لفته3448121821009016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب صالح فرحان نعمه3449151822047064

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية النجاح للبنينادبيصادق قيس احمد فليح3450141821027032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبياسعد كامل غضبان حسين3451121721203004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الشروق للبنينادبيأسالم علي صكبان عطشان3452121821032015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيزهراء ستار عبد الجبار ياسين3453111822217029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين علي جمعه حافظ3454121821034050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيعباس عالوي صالح غانم3455111821180075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيمحمد خضير عبود مجيد3456101821060112

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشاه روز مشتاق طالب كاظم3457111822073037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه عامر جهاد حسن3458121822092043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية العراق للبنينادبيحبيب جليل مهدي عبود3459121821009028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه احمد قاسم محمد3460131822073102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية حماة للبناتادبيرضاب نجم عبد هللا محسن3461111822084036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعمر سعد مهدي نايف3462141821008079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيليث هيثم حسين حسن3463111821009078

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايناس حسن مراد حاجم3464111822095019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعداديه االنوار للبناتادبيبراء جمعة محمد شبيب3465111822085004
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيايه حامد عبد الرضا فجر3466141822071008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الماثر للبناتادبينرمين عبد الساده منور كسار3467151822051116

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسجى كاظم جخيور محيسن3468151822049066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه أجود عبد جودة3469141822065053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ جاسم ابراهيم علي3470131822101071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية المعراج للبنينادبيأحمد عبد الكريم خضير عبد3471111821024003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهدى حبيب جاسم محمد3472151822050111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية النصر للبناتادبيحنان ابراهيم هادي شافي3473121822112022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية سومر للبناتادبينور محمد علي كلوز3474141822072087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد الباقر حسن علي عزيز3475151821006079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية بغداد للبناتادبيصفيه جمال غفوري حسين3476131822070044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي فليفل ياسر جعفر3477231821055038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية االنفال المختلطةادبيمسلم علي صالح عبيس3478231821169051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة مشتاق حيدر عواد3479151842053075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينرجس رياض كامل ناجي3480261842251021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب اسماعيل علوان ذياب3481111842080054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيصفاء الدين باسم سلمان عيسى3482131841259013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء محمد نصيف عجيرش3483141842145081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين3484111841009021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيفاطمه علي جبار مهدي3485131842129014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيرغد سعد فضيل عبد3486131842098029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيآيات محمد سامي محسن3487121842105002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد جمعه مهدي سعيد3488131841252066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيياسمين عبدالرحمن عبد غركان3489131842096034

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد طارق لطيف فليح3490121841022008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسجاد نزار محسن منصور3491231841181019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي جواد هاشم محمد3492141841030017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم خالد ناظم فياض3493131841030001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعبد هللا خلف غالي فزيع3494111841020041

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الزهور للبناتاحيائييقين ناجي عبد خلف3495121842105167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الفوز للبناتاحيائياستبرق امير حميد شالل3496131842099001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعباس مهدي عباس محمد3497121841031081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرواسي فاضل محسن صحن3498141842145062
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائيحسين عالء غازي عبد االمير3499181841346011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيسجاد نبيل خماس زاير3500131741038005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم جمعه راضي الزم3501131842117147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحيدر فوزي رحيمه طخاخ3502121841202025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيعلياء رعد محسن سلمان3503111842121040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه ضرغام عبد جميل3504141842104014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب خضير علي خضير3505141742073055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيسجى احمد بشاره مبارك3506141842109020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين ماجد احمد مجيد3507141841048024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعداية الهدى للبناتاحيائيرحمه طالب شكر محمود3508141842077016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيزهراء عصام طالب هادي3509131842119011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيرجاء شاكر محمود سعدون3510111842139006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيايمن عادل محمد كاطع3511151841071038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم حسن3512131842093054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي هادي جبر هيجل3513141841003040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائياسيل اياد احمد عبد علي3514111742066007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد مهند هادي صالح3515191841095010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد جاسب جبر عريبي3516121841026043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا سامسوناحيائيجيهان عبد الستار عبد اللطيف سلمان3517131842238006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن رزوقي نصيف3518101841013128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار حسن كريم حليم3519141841018099

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينور خزعل جاسم محمد3520121842108056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرسل مازن احمد ستار3521131842073032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين طالب عودة سوادي3522131851026005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمعتز تضامن يحيى حمودي3523101851020144

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى437.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيرقيه جواد كاظم خلف3524151852048012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي صالح علي بكال3525131851017021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي ناصر شبيب عودة3526151851008035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييحيى سالم يوسف بابا3527141751021128

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيغدير كامل علي داغر3528151852046018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيسراب صباح ابراهيم عليوي3529141852140038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيباقر احمد جثير طاهر3530131851012024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا موسى فهد3531151851005098
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار عزيز كاظم3532121851032006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيشهد علي حمزه سلمان3533251852059200

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقياميره عادل جاسم حمادي3534111852067003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسجاد محمود حسين شهاب3535131851024010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيزهراء قاسم عاشور عمران3536121852087012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية مؤتة للبناتادبيدعاء عبد الكريم نايف سلمان3537111822116010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية حماة للبناتادبياستبرق قتيبه جواد عبود3538111822084006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيوالء صالح مهدي حميد3539121822102101

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية األمل للبناتادبينرمين قيس عجاج حنشول3540111822065077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهدى زيدان معجب داخل3541141822066047

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيانمار سالم كريم علوان3542141821151004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمنير هامل خلف رميز3543141821205161

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي قاسم عباس حسين3544231821044079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية عائشة للبناتادبينور الهدى باسم قاسم جبر3545141822074112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية االستقامة للبناتادبيصابرين كاظم جاسم نصار3546151822058063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية االمام علي للبنينادبيضرغام كاظم اهيل مشاري3547121821005029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الفاتح للبنينادبيعبد هللا ثامر قيس ناجي3548141821176052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي زهير كامل علي3549141821200110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى ابراهيم عبد حمادي3550111821027109

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيحسن محمود عبيد سرحان3551111821151026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيامير رائد سالم رشيد3552111821017002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية شفق النور للبنينادبييحيى خلف مجهول مسير3553141821061148

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الصفا للبنينادبياحمد صالح وليد نافع3554131821029002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيشهاب احمد نصيف جاسم3555131721033014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الحاتمية المختلطةادبيحسين مشتاق غضبان عباس3556181821301013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية النعيم للبناتادبينور فرحان حسن عبد3557141822073098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينرجس موسى عايد مشعل3558261822126097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيأمير صاحب كاظم زنيد3559261821025003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد عالء كريم حسون3560141821013129

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية ام البنين للبناتادبيعطاء تحسين ابراهيم حسن3561131822080052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية زبيدة للبناتادبينماء ضياء محمد عباس3562111822108097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيبراء طالب يوسف لفته3563111822075010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الرشيد للبناتادبيرحمه سمير ابراهيم سليمان3564131822096009
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية حطين للبناتادبينور حسن عيدان عبد الساده3565131822103070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية االندلس للبنينادبياحمد وائل محمد هادي3566231821042003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشروق للبنينادبيموسى فالح حسن عبدالحسين3567121821032134

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد خضير عباس فاضل3568121821024017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمصطفى محمد خضير حسون3569121821202258

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى سمير حمود سالم3570151821003123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيختام خالد وحيد علي3571141822136023

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية التعاون للبناتادبيحوراء قصي صبري لفتة3572111822105017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيخلدون صباح مهدي سالم3573111821017017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم احمد سمير خضير3574131822107116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينور عبد حسن مرحب3575131822123042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد ميران خلف حمود3576221821307010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيمصعب عالء عبيد رزوقي3577121821174032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الرواد للبنينادبيبارق رياض احمد عبد3578121821024003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى فؤاد فليح حسن3579131821034116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى حسن دعدوش زعيري3580141821031082

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0الخارجيونادبيكرار صباح عبد الحسين حبيب3581151821400054

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعقيل راضي نعيش بريج3582221821376072

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النورين للبنينادبيصالح مهدي سرحان محمد3583141821004032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النضال المختلطةادبيبارق نزار سكر غركان3584111821157003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيقاسم محمد محمود جاسم3585111821181091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد ضياء حسين شدهان3586121821034080

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه عمران عزيز علي3587131822095033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية حنين النموذجية للبناتادبيشهد جاسم عكار حيدر3588131822104032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيطه كريم خضير شهاب3589101821206019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيقاسم رحيم حسين عبيد3590101821024070

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيفاطمه علي صبري علي3591131822282021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الشعب للبناتادبيرسل حيدر عبد الحسين جبر3592131822098048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبتول ابراهيم جدعان شعيب3593121822092008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحمد باقر عبد الستار جبار سعدون3594121821200040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد رعد سلمان اليج3595151821007004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى فاروق محسن وشل3596141821200178

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية فدك للبناتادبيرسل عبد جاسم جوده3597141822070026
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية البردة المختلطةادبيعبد هللا احمد محمد محمود3598211821251015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيخديجة هاشم داود محروس3599131822079014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية رقية للبناتادبيسجى سالم كاظم حطاب3600111822069019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب علي جبار كاظم3601291822058032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الفداء للبناتادبيأية كريم حاجم سلوم3602141822100002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمؤمل حيدر هادي زبون3603131821012113

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عباس اسماعيل مهدي3604141821019115

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه وليد علي حسين3605151822051104

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العقيلة للبناتادبياسراء علي عسل جاسم3606151822040003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين كاظم ارحيمة جاسم3607141821201065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية التسامح للبناتادبيايات حيدر مجيد حسين3608141822076005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينب خميس ضيدان كيطان3609141822139022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية غرناطة للبنينادبيوليد حمد عبود علي3610191821043081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمصطفى عبدالرزاق عبدهللا رميض3611121821016015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيذو الفقار جمال محمد صالح عبد هللا3612131821171011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى حامد لفته علي3613131821252105

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيعصام عبد الزهرة فالح جاسب3614131821255033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهاجر كريم عباس علي3615141842079111

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمروه مؤيد عباس علي3616141842079083

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية التقى للبناتاحيائيلبنى زهير حسين علي3617111842071063

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياالء جميل محسن فزع3618101842109006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان علي احمد3619231841255075

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينبأ حسين مري باني3620261842092043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء محمد مجيد لفته3621111842112040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيحسين عبد هللا جاسم ردام3622141841152006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيقمر الزمان فاضل عباس عاشور3623141842152008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد علي تالي تعيب3624151841007121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد هاني مهدي فطيه3625231841255079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصططفى عالء عبد المهدي عبد الرحيم3626251841044245

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيزهراء اركان ثامر حسين3627121842104008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين عطيه عبيد3628141841029025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور الهدى سعد علوان نزال3629141842145141

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد ظافر عويد محمد صالح3630101841019014
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيكرار عبد الكريم ماضي خلف3631111841023039

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى373.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائينجالء صادق صالح عبد3632141842096018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد كاظم مجذاب شفلح3633261841016032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيمريم محمد سلمان عيسى3634111842111021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرنده كنعان محمد علوان3635141842095019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد فرج3636151842045056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيزهراء مزهر كريدي حسوني3637141852090024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيليث سعيد زاهد سعيد3638131851031068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهره حسن عبد3639281851039036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد عبد علي حسين حمادي3640221851021052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عيسى ناصر مبارك3641161851353094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمحمد جعفر ميرزا ابراهيم3642211851270030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد الغني عالوي حسين سلمان3643111851156037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية بغداد السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمود نعمه خلف شهاب3644121851041008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزهراء احمد جبار جايد3645121852122008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ابي تمام للبنينادبينعيم ريكان حميد بردي3646191821075028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيسيف الدين علي محمد ساجر3647191821352030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفرات للبناتادبيازهار رباح حمدان ابراهيم3648191822147002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية اليقظة للبناتادبياسماء اياد حمد سليمان3649191822176004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الرياحين للبناتادبيشهد احمد فرج حسن3650191822186025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية هناء الشيباني للبناتادبيوفاء سليمان جبر سعود3651191822170017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيبراء محمد عبد هللا عبد3652191822370036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية السالم للبنينادبيعمار عفات غده عكاب3653191821058036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية التسامح للبناتادبيماري احمد موعد مهاوش3654141822076087

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيجمال ابراهيم حمود نجم3655191821075007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم حماد مهيدي3656191821032021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيعائشة صباح جاسم حمادي3657191822369108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمخلد عبد هللا محسن حديد3658191821342199

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيطيبه صباح حسن خلف3659191822369107

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبد هللا ماجد فاضل منصور3660191821032031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد عثمان عبد حمد3661191821029027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيحنين جمعه كريم نومان3662191822283005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيناصر محمود دريج ناصر3663191821109142
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الحريري للبناتادبيتبارك رواء كريم نايل3664191822193005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيبان وليد صفوت سعيد3665191822370035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد صالح حماد مهيدي3666191821032046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الخالدية للبناتادبيايالف يوسف خضير مرموص3667191822185003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الوفاء للبناتادبيسحر مطيع وسمي موسى3668191822241040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد أحمد نجم عبد هللا3669101721009040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد هللا عبد حميد نجاد3670191821054028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الحارث للبنينادبياحمد كريم تركي حسن3671191821035004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية القدس المسائية للبنينادبيبارق فارس مهاوش عباس3672191821338004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيظافر مجيد تركي مخلف3673191821109072

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيقبس فيصل مشعل عبد3674191822370015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية النجاح للبنينادبيمحمد ذياب رجه شرقي3675191821289025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية حديثة للبنينادبيعلي ناصر عبد صالح3676191821019034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيوائل محمد سليمان محمد3677191821041009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية النيل المختلطةادبيوليد صباح احمد ذياب3678191821310009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية حطين للبناتادبيمريم ثائر جاسم محمد3679101822079020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبياية مهدي صالح جاسم3680191822175006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الشموخ للبناتادبيرواء عبد خلف حمد3681191822161012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمنتظر محمد عوين عبد الحسين3682131821042093

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد جهاد محمد عودة3683191821040055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيامنه فاخر محمود محمد3684101822109012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية العراق المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عبد احمد3685191821339019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيمها معن اسعد مطارد3686321822066015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الحبانية للبناتادبيأنفال رجب ضباب مسلط3687191822187001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الرصافي للبنينادبيابراهيم حمودي حسن ناصر3688191821012002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد خليل اسماعيل عواد3689191821028035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الخالدية للبناتادبيساجده خميس حسين دايح3690191822185011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيمروة حميد مجيد مخلف3691101822224020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية اليقين للبناتادبيريم عبيد فيحان حمادي3692191822212011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمحمد رباح حميد فارس3693101821156018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيبراء كامل علي عطشان3694191842231004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى عبيد حميد يعقوب3695191841028043

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغدير فايق دهام محمود3696191842176044
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيليث رائد حامد خلف3697191841007131

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا سامسوناحيائيانوار عبد الصمد خليفه حسين3698131842238024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشهد خالد ابراهيم مخلف3699191842154018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيعبد هللا سالم صالح حمدان3700321841060068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينرجس عجيل فنر عبد هللا3701191842224032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم مطلك3702191841001075

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايناس ياسين علي حسن3703191842193008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية االمالي للبناتاحيائيضحى احمادي صالح مفضي3704191842211029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية هيت للبناتاحيائيميسلون فرحان عواد كردي3705191842196087

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد عارف عبد محمد3706191851012033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيساره عباس محسن زبار3707191852183022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه حسين علوان حسين3708221752103059

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيدعاء ناصر عبد علي عليخ3709221752107012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيسعاد كامل مغامس احمد3710231852127040

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صادق مزيعل جابر3711221751003108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيرزاق رحمن بحلوك حمزه3712241851036049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحيدر حسين محمد نصيف3713211821001031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسين محمد حسن علي3714211821004018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية رانية المختلطةادبيسيف شنيف محمد عنفوص3715211821350002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيشهد محمد خلف نصيف3716211822166028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيهدى عبد اللطيف عبد الستار نصيف3717211822221023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية النجباء المختلطةادبيادهام هاشم قاسم عباس3718211821253002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيقدس علي كريم خرابه3719211822099040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهاجر ياسين محمد علي3720211822121036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعالء اسماعيل محمود شهاب3721211821081023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية بنت مزاحم للبناتادبيمريم جاسم كاظم صالح3722211822170028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسليم احمد عبد الكريم ضباب3723211821233005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايوب ستار جبار ردام3724211821038026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد محسن عبد علي عاجل3725141821031078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب مالك رضا حساني3726211822117021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية النبوة للبناتادبيغدير رائد محمد مهدي3727211822145057

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعلي تحسين حسن كاظم3728211821026024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيرسول منعم حميد احمد3729211821030017
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمقبل طالب حسن عباس3730211821016026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية لكش للبناتادبيميسم باسم كاظم جاسم3731211822149022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعثمان قحطان عدنان حسن3732211821081022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الصديقة للبناتادبيساره حازم عبد اللطيف ذياب3733211822181015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية النازحين الرابعةادبيرسول عبد محمد فرج3734211821086004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيمصطفى حسين رشيد جرمط3735211821275045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي حسين علي شندوخ3736211821065059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمسلم هاشم حسين عبد الحسن3737141821008100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الصادقات للبناتادبيبدوه نايف حسين صالح3738141822126006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى احسان علي شدهان3739141821200165

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية اليرموك للبناتادبيلبنى حامد ناهي صفر3740211822125034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيحنين نامس احمد توفيق3741211822137013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيعبد هللا رائد شكر حميد3742211821064013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيغسان ماهود سلمان فرمان3743211721038104

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد جليل جاري حسين3744211821001003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياحمد حامد سلمان محمد3745211821062003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمحمد سعود هادي عيدان3746211821244014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الزيتونة للبناتادبيوداد مقصود كريم محمود3747111822061055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية بابل للبناتادبيمياده عدنان وادي حسين3748211822141048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد باسم محمد عوده3749211821001080

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمعن رباح حمود كيطان3750211821037036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور ستار جبار العيبي3751131822094075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسارة محمود محمد علي3752211822121017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اليقظة للبنينادبيرسول قصي ثاير درويش3753141821028051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعيسى احمد علي حسين3754211821065069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي جبار محمد حسين3755211821042020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرحمه احمد جسام حمادي3756111822075019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى رزاق حشار حسين3757141721019089

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيصنوت حسين احمد عبد هللا3758211822221011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية شورش للبنينادبيسيف اسماعيل علي زوراب3759211821076019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0الخارجيونادبيالمنتظر محمد  عبدالرضا  حسين3760211821400015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيصبا رعد عبد العزيز خميس3761211822202007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الطائف للبناتادبياسماء جليل ابراهيم خلف3762211822159004
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحميد تحسين كريم عسل3763211821065025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتادبيزهراء وهاب احمد طاهر3764211822173004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيخالد صبحي نوري عزيز3765211821214012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي صادق علوان خلف3766141821028076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيضحى ابراهيم خليل صالح3767211822137026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية العقبة المختلطةادبيمروان سمير توفيق سلمان3768211821246015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيحسن ناصر هاشم جبار3769211821226014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي كاظم فاضل عفر3770211821001064

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسن احمد صاحب سعيد3771211821016004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد محسن جابر محمد3772141821013136

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية البلديات للبنينادبييوسف ماجد ابو الليل سعد3773141821037347

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية االمامة للبنينادبيرسول محمد عبد هللا محمد3774211821083007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيبالل عبد سالم خليل3775211821043010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى عباس حمزه عباس3776211822097049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيحيدر صالح هادي جامل3777211821017014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية النازحين الرابعةادبيمصطفى ياس خضير فرحان3778211821086010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيمقداد حميد صالح مهدي3779211821207016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الغيث المختلطةادبيمحمود صالح مهدي محمود3780211821247022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد عبد الرحمن احمد غريب3781211821056024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبينوري صباح نوري فزع3782191821337217

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الفاتح للبنينادبيليث علي كاظم حسن3783141821176069

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الحاتمية المختلطةادبيعلي حسن يوسف حسين3784181821301032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيانعام سلمان عبد مهدي3785131822112005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمروه جمعه محمد خليفه3786191822188048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى475.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين جاسم ساهي سعد3787141841028018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيآسيه ظاهر كريم كليل3788211842231001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد كيطان3789211842140156

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي عدنان ذياب وسمي3790211741087014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمابه رزاق صادق منصور3791211742160032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي جمال كاظم علي3792211841003078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحيدر حميد محمد شريف3793211841031019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمصطفى حكيم جاسم محمد3794211851023027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقياشواق حسن عبد االمير حسين3795211852098003
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقينعمة هللا جمال رشيد صادق3796211752098032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيحسيبه شهاب احمد مهدي3797211852110003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةتطبيقيحسين سالم جاسم حسن3798211851223002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقينادر حسين مهدي حسين3799211851272092

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسجى عبد هللا كاظم طالب3800211852160018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيمحمد خليل شاكر رشيد3801211851009042

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ام حبيبة للبناتتطبيقيافراح علي خلف حسون3802211852121005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية االنام للبناتتطبيقيساره جميل حسن فتاح3803211852135018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيسرى جواد كاظم خضير3804211852262002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االالء للبناتتطبيقيانوار علي صبري سلطان3805111752130005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسيف اسعد صابر حافظ3806161751013025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة طالب الزم عواد3807161852381091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيسجاد شوكت زكي وهيب3808211851067007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية بلقيس للبناتادبيهدى سعدي جاسم خليف3809261822116020

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر هاشم حسون فزاع3810261821005044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيعلي فاهم ناعم منصور3811221821309011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحسن علي لهمود عباس3812261821043008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية المودة للبناتادبيالزهراء كامل نعيم شالكه3813261822078003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية جصان للبنينادبيعلي هادي طاهر دبسه3814261821036014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيابراهيم عبد المحسن بريسم ياسين3815261721006003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيرسول نجم عبيد سلمان3816261821047069

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه جميل محسن شبل3817141822108052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبياستبرق ضياء عبد الرزاق شاكر3818281822093001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيشيماء صالح محيسن عباس3819261822129017

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المثنى للبنينادبياسعد عبد الجليل خريبط دعيم3820261821005019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبينزار عوده مغير عمران3821261821155030

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية ابن رشد للبنينادبياحمد فاضل أملح كاظم3822261821047023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية االطهار للبنينادبياحمد عبد هللا كاظم فرحان3823221721034004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد عادل شرهان جبر3824261821005089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحمزه زيدان عويز غالي3825261721173008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الكريمية للبناتادبينور علي روضان علي3826261822128027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين رباح مرزة هاشم3827261821047050

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى عباس عبد هللا عاكول3828261821201156
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيابراهيم جميل سفاح جاسم3829261821025004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعلي كسار حسوني كناص3830261821159019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء عمران عبد االمير ابو النص3831261822106011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد عودة كاطع عبود3832261821056071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه صاحب حمد عبيد3833261822074031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيبنين علي محمد داخل3834141822066006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور يحيى عالوي عواد3835131822118170

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى فائز احمد يونس3836171821144157

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية السالم للبنينادبيعلي محمد عبد حسن3837191821058033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمعالي صادق عطوان سعيد3838131822093096

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية حلب للبنينادبيحامد عوده سلمان كوير3839261821013025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيامير عناد صالح هميم3840261821006009

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المثنى للبنينادبيعمار جبار هليل كاظم3841261821005079

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية المناهل للبناتادبيآيات عبد الحسين فهد عبيد3842261822115002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيسجاد رحيم جبار علوي3843221821082021

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية حلب للبنينادبياحمد معد حسن جواد3844261821013011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه محمد جعفر حميد3845131822095034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيعبد هللا كريم عبد الحسين علي3846261821205019

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور احمد حسن عبد علي3847141822099068

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيسجاد رحيم كطاف خرنوب3848261721202022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الفلق للبنينادبييوسف ازهر محمد خلف3849211821023079

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسعيد كاظم كليفح دحام3850261821004035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحسن حسين راضي عذاب3851261841028089

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية النعيم للبنيناحيائياحمد جاسم كاطع عوده3852261841008002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيمريم ماضي مديهرد دردوغ3853261842077013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيابراهيم حمزة جواد جبير3854261841201002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيعقبل زغير لزام رزن3855221851309012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكاظم جبارة لفته كطين3856281851151426

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيسيف وارد حسوني كمر3857261751007046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينة احمد قاسم حمود3858281852051039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيكرار حسين كاظم عباس3859261751009070

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيزهراء سالم داود جبر3860261822251007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعمار احسان ابراهيم مبارك3861261821015080
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحنين محمود جار هللا لطيف3862261822126030

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية القطيف للبنينادبيحيدر مطشر ساجت نعيم3863261821041014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيهيثم فالح كامل حمود3864261821047191

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعز الدين جمعه محمد عبد الحسين3865141821200093

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى مزهر حنون حسين3866221821376145

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيسجاد صالح هامل كرماش3867261821044025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيرنا سعد صحن علك3868141822136028

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيكوثر اكرم خيري خليل3869261822074036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيهند حمزه خلف جوير3870261742108108

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية عبير العراق  للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرزاق عبد منصور3871261852079022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقياكرم جواد عبد عويد3872261851003006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيشهد حميد رجه صالح3873271852069036

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمة حسن جابر منصور3874221852138056

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب جليل خليل حسن3875141822074049

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى414.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبياحمد فؤاد عمر محمد3876111821180015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية هوازن المختلطةادبيبشير طالب خوام خلف3877121821176008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيمحمد علي محمد كامل3878111821201175

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الكرخ للبناتادبيتبارك وليد محمود صالح3879101822076006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية البلديات للبنينادبيمرتجى حميد ثامر احمد3880141821037287

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمهيمن حقي رجب خضر3881191821011046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب كريم كاظم حمد3882141822070055

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ابن سينا للبنينادبينبيل سرمد جمال عبد اللطيف3883111821017058

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب زيدان خلف عكلة3884141822074053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية النجاح للبنينادبيعبد القادر محمد فرحان أحمد3885191821289017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور حسين رشك غالي3886131822105047

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية الشفق للبناتادبيزينب كاظم عبيد جبر3887111822117023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيايناس جبار فرحان عويد3888111822095018

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرغد باسم الزم جبر3889151822049032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيكرار عباس خزعل شرار3890131721013039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية فدك للبناتادبيورود محمد خلف فرحان3891141822070120

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحسين علي حسن وحيد3892141821054011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم قاسم بكلر علي3893131822094067

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياركان عبد هللا نده فرج3894111821053023
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيوفاء يحيى حميد مجيد3895111822076138

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيغدير عبد الواحد جراغ علي باوه مراد3896131822093078

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية الضفاف للبناتادبيعذراء سالم محمد فليح3897141822090041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين فوزي رحيم جاسم3898121821009053

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية االبتهال للبناتادبيوجدان سعد طالب نجم3899141822069066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينب لفته فاضل عاتي3900111822105033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية التضحية للبناتادبيصفا مهدي كشكول مسعد3901121822091025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبييوسف حاتم اسماعيل ابراهيم3902101821035048

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد مهدي صالح حميد3903141821026007

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيحنين علي وحيوح موسى3904151822045025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االعظمية للبناتادبيسعاد عامر قاسم صالح3905131822073076

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيسجاد حسن صبري لفته3906111821180059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية السويس للبنينادبيعباس اسماعيل ابراهيم جاسم3907131821006046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب رعد صبيح مثنى3908121822125059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور حسين كاظم شنين3909141822135046

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيقاسم كاظم حسين راشد3910141721019071

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية البشير للبنينادبيسجاد عالء خلف رمح3911141821036033

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيآيات سعد داود سالم3912151822054003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية العراق للبنينادبياحمد قحطان عدنان حميد3913141821040001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبييوسف محمود عبيد لطيف3914111821180156

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر حسين عباس جبر3915111821029079

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسين محمد اسماعيل جواد3916131821001034

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية بابل للبناتادبيحنين ياس محمد حميد3917121822095013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمجتبى زياد جميل خليل3918131721025043

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمرتضى رحيم اصعيوج شمخي3919141821200162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيوسام علي حسن كاظم3920131721024117

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية العامرية للبنينادبيمحمد حسين علي هاشم3921111821044010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد هيثم شاكر حميد3922141821037162

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية عدن للبناتادبياسراء خضر محمد حسين3923111822094005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعبد المهيمن احمد كاظم سلمان3924261821044039

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين كريم ساهي وفار3925151821002024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك حيدر طارق خورشيد3926111822076021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الجليل جبر عسكر نعيثر3927131821017065
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية الجزائر للبنينادبيحسين عدنان زغير ثامر3928231821043014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى448.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهدى جواد كاظم خنوبه3929151842052041

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيحسن وليد غازي حسن3930131841014006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيسامر جليل عبد رسن3931111851006065

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمود عطشان سعدون سلمان3932221851035118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيسجاد يحيى عاصي باشخ3933151841008017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى419.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز قحطان ثامر علي3934101851205083

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعداديةالصدرين للبنينتطبيقيحسين زياد علوان سوادي3935121851007022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد جبار صبيح حديد3936151851071004

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد كريم كاظم جبر3937281851011060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيوسام كامل صالح سالم3938121751020047

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيهدير عماد عواد حسين3939111852103032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد محمد كامل جواد3940141851023011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى413.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد غازي هاشم مهدي3941141851016094

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي نجم عبد فرج3942131851017024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياستبرق علي زاهي كاظم3943111852074003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيبارق عالء شتيوي جدوع3944141851023023

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيغدير محسن عبد الرضا اعوج3945221842166033

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية643.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهيفاء ضياء هادي حمدان3946161842381116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية614.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا صالح رشك3947161841043031

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي لفته بدن سلمان3948161821014052

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهرة ناصر منشد كاظم3949161822243033

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك مهند فاضل محمد3950161822253040

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0ثانوية جرير للبناتتطبيقيهبه حسين خليف ضهد3951161852199009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية497.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيندى عباس حسن حميدي3952161852212034

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية487.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد عبد هللا3953161851034076

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد حسن قاسم جاسم3954161851051057

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينه عبد الكاظم لفته سعودي3955161852243043

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية473.0ثانوية االبتهال للبناتادبيمتاب عبد علي حسين خضير3956221822166036

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية الكندي للبنينادبيعباس نعيم محسن عبد النبي3957221821011047

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية الكندي للبنينادبيانور سامي كاطع خضير3958221821011005

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية الفرقان المختلطةتطبيقيفاطمه جبار حسين ظنون3959221852263008

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي الهادي محمود عبد الهادي عبود3960161851355182
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قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد منعم محمد صفوك3961161851355024

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيحسين سهيل حسب جبارة3962161851021010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتاحيائيفاطمة ناصر عبد الحسين علي3963161842252020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيشهزنان علي عبدالرضا حسن3964251842085025

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيهدى اسعد جبار زوير3965221842118040

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية615.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء قاسم شمخي جبر3966251842084305

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي فاخر حسن مهدي3967161841034026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد مرتضى خلف فياض3968161841050022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيسجاد سلمان كاظم سلمان3969161841078011

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياالء راضي منور عبدالرضا3970161842380005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائينائل مهدي عطوان اعور3971161841352102

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد هللا احمد عودة صفوك3972161741034021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعداية التضحية للبنيناحيائيعلي خليل جعيول نعمه3973161841053010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ثانوية اسود الرافدين االهلية للبنيناحيائيمجتبى خالد شغاتي هاشم3974161841417005

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية االجيال للبنيناحيائيحسين عباس حمزه جاسم3975161841014003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين نجم عبد هللا احمد3976161841047014

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمرتضى حيدر حميد علي3977161841016019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسيف الدين علي خضير نعيس3978221841306093

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرجاء عبد النبي جاسم محمد3979161842241009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد عبود مدلول عكلة3980161841039002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيخطاب زكي عبد الحميد عبد المجيد3981161851348013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد الرضا نعيم جبر لفتة3982161851036060

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيكرار مهدي عبد الرضا غالي3983161851039112

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمشتاق خليل ابراهيم مردان3984161851301078

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيباسم فاخر خلف صاحب3985161851007011

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيوسن راضي فاخر وحيد3986161842277009

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسجاد جبار مطر جابر3987281841011031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيوفاء عكلة فاضل فريح3988281842081049

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0للبنين (ع)ثانوية الحسنين تطبيقيسجاد نعيمه لفته خليف3989281851043023

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين ستار جبار زغير3990281851151127

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيرقية عباس محمد بشير3991161852225015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد نعمه فيصل ياسين3992161851051065

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0اعدادية النور للبناتاحيائيايمان عظيم زوير عبود3993221842156023
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسماء عزيز عبد زوير3994271842059010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن حمد ساجت3995221841311074

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحاب حيدر حمد مصلط3996221842107014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيعباس ناظم نوفي محسن3997221841225020

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية النيل للبناتاحيائيانتظار كاظم كشيش راضي3998221842169008

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيجمال خيري عبود ياسر3999221851382010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب عبد اللطيف وادي4000161851039090

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسب عبد الكاظم عجمي4001161851067042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياقبال ابراهيم خليف سهر4002221842274003

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الطموح المختلطةاحيائيمؤيد صيوان شكيري بردان4003221841236006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسن جابر جواد حسناوي4004241841016014

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية الشطرة للبناتتطبيقيايمان كاظم محمد نعاس4005221852161002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية455.0اعدادية قلعة سكر للبناتتطبيقيبسعاد حمود هالل مفتول4006221852171007

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي ناصر مريعي عساف4007161851043105

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار حيدر عباس جابر4008161851015063

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي جبار4009221851306078

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية بدر الكبرى للبناتتطبيقينبأ احمد حنتوش بردي4010221852153096

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيجبار نور حسون شمخي4011291851100039

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقينائل رحيم قاسم جوالن4012161851136027

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد سالم لفته زغير4013281851151030

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعمر عبد هللا جبر نايف4014161851036094

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمسلم عقيل قاسم صالح4015161851009044

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعبد العلي محمد خميس عبد علي4016161851021018

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمروة جبار زغير جعفر4017161852210095

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيجعفر عامر خلف شاهر4018121851006007

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيحيدر علي ياسر نور4019221851013037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيكاظم عبد الكريم محسن صكر4020161821044035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية البسمة للبناتادبيبنين علي كاظم عاتي4021161822257015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمرتضى ياسين خضير عبد علي4022161821047092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه حيدر سلمان عبد الرزاق4023161822236029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية الزبير للبنينادبيسيف صفاء قاسم بشير4024161821034019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية البيان للبناتادبيانعام وفي رزاق حسين4025161822223009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية االعالم للبنينادبيعلي حسين كاطع حذية4026161821045017
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية اليمامة للبناتادبيبتول حازم عبد الزهرة شايع4027161822167004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيزين العابدين عدنان صالح محسن4028161821112033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0اعدادية الحسن البصري للبنينادبيسجاد كريم جاسم جبر4029161821036008

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية العروبة للبناتادبيشيماء عصام علي ابراهيم4030161822237028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية الزبير للبنينادبيسجاد فاضل جوده عبد الهادي4031161821034017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية كميت للبناتادبيمروة حسين جابر لويج4032281822067028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسنين محمد جاسم زبون4033281821151044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية النضال للبناتادبيرقية عالء محسن الزم4034281822050015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيامير مؤيد عبد علي بندر4035161821028006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايمان محمود محمد عمران4036161822214002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعباس عبد االمير مجيد شرهان4037281821010030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية العباس للبنينادبيعبد الرحمن صبيح عبد الكريم بدوي4038161821051026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر فالح علي خلف4039161821006048

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية البسمة للبناتادبيعذراء حسن صلبوخ عفاتي4040161822257040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية المشرح للبناتادبياسماء كاظم رحيم عطية4041281822072002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمصطفى طالب رحيم جابر4042281821011057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيغزوان محمد ملو شباري4043161821030074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيزهراء عالء عبد الحسن علي4044161822163004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب جاسم عبد الرحيم مهدي4045161822217047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية جيكور للبنينادبيعباس عبدالسالم علي حسين4046161821061045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية عين شمس االهلية للبنينادبياحمد عقيل كامل محمد4047161821130001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي عبد الرضا عبد هللا حمود4048161821062061

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الكحالء للبناتادبيايناس حيدر حمود جبار4049281822061005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية البتول للبناتادبيكوثر جاسم محمد حنون4050281822056080

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية المحاسن للبناتادبيزينب صالح محمد وشه4051161822193011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمة سالم عبد الحسين كاظم4052161822173043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الوثبة للبناتادبياسراء عودة شاعر درعيم4053161822241002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى كاظم ياسر حسن4054281821019083

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية العلياء للبناتادبيدنيا عيدان فليح شبير4055161822227030

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عبد الكريم عبد المحسن عبود4056281822055056

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية الرضوان للبنينادبيضياء باسم محمد علي4057161821047044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمنتضر احمد يوسف محمد4058161821062091

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0اعدادية جيكور للبنينادبيحسين هالل كريم علي4059161821061025
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي مهدي وحيد عطيه4060281821007032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية النجاة للبناتادبيمنتهى عباس لفته محيل4061151822042068

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيعذراء باسم يوسف علي4062161822253025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب هيثم نعيم كليكل4063281822092047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية المعقل للبناتادبيسارة مؤيد عدنان حنوش4064161822169026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء علي محمد ماجد4065281822078029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمهدي صالح حبيب جميان4066161821310059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الكحالء للبنينادبيمحمد عبد الحسن بدن فليح4067281821007041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنينادبيسيف جاسم محمد مهدي4068191821045013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية المهدوية المختلطةادبيحسين صباح جليل ياسين4069161821315002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الكوثر للبناتادبيازهار مالك خلف مشخول4070161822200001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية دار المعارف االهلية للبنينادبيرائد زهير جلوب مارد4071161821098014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الزينبيات للبناتادبيبتول خالد طاهر حسين4072161822258005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيحيدر جبار جويد محمد4073281721152006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمحمد حسين عبودي حرز4074221821225023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0للبنات (ص)ثانوية الحبيب المصطفى ادبينور عادل يحيى هذال4075161822295018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبياحمد وفي مرعي شهف4076161821357005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبياحمد سلمان داود سلمان4077161821074002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء كاظم نعيم مظلوم4078281822056036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي قاسم فاضل فريح4079281821017029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية الزبير للبنينادبيالحمزه احمد خالد حاتم4080161821034005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية سارة للبناتادبيرنين باسم حبيب خضر4081171822248004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية375.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي رحيم حسين موازي4082141821211037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق جابر ماهر4083161821371062

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي حسين عبد بكال4084161721062060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية373.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين علي محمد محسن4085161822216012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية371.0اعدادية ام قصر للبنينادبيرعد احمد راضي حميد4086161821042036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية370.0اعدادية الهدى للبناتادبيعليه صبيح علي محمد4087161822150029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0اعدادية الحسن البصري للبنينادبيقيصر عبد الصمد ثجيل تويلي4088161721036014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء باهر عبد الرزاق عبد هللا4089161842247028

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب باسم عبد الستار كاظم4090161842226040

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيليلى صالح جوحي طاهر4091161842172022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب نزار احمد عبد هللا4092161842225035
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد فوزي عبد الصادق عبد هللا4093161841355053

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب خزعل كاظم شيال4094161742184095

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائياالء جواد كاظم عوده4095161842265002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمرتضى نزار سعيد يوسف4096161851046063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية468.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيساره علي لعيبي صالح4097161852383046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر رزاق جعو عداي4098161851006134

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيمريم عبد الزهرة حسن ابراهيم4099161852173043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعود خزام صالح4100161851058035

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيكاظم قاسم محمد محسن4101161741090026

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية497.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيحوراء علي جبار عبود4102161852291009

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيهدى حسن علي جبر4103161852154048

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب تحسين عجمي حسن4104281822063022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايه رعد عبود عجيل4105281822077014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيلقاء بطل عبد النبي اكعيد4106281822091047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمنتظر خالد كاظم خليفة4107281821022089

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي حسين ناصر حسان4108281721016014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيسجاد جواد كاظم صدام4109281821011026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبياحمد حتير كاطع سالمة4110281821016002

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية445.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيحوراء عبد االمير فالح محمد4111161852225010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيفرقان عباس بدن فرحان4112281852058022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيشيماء محمد خلف يوسف4113161852219030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحمود ابراهيم جابر حسين4114221821082012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0اعدادية الفرات للبناتادبيامل حسن علي حمد4115221822101003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية القرية العصرية للبناتادبيبتول علي جبر ماشي4116221822201003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ثانوية مسقط المختلطةادبيمحمد باقر عطشان سلطان4117221821234007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسين علي صكبان ذيخان4118221821011046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية البتول للبناتادبيتبارك شوقي حسن كاظم4119221822388004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيخضير عباس عاكول عبد هللا4120221821048011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيكرار داود سلمان راشد4121221821054031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيزينب علي صكبان عبد هللا4122221822153033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية المختار للبنينادبيعبد هللا علي كاظم عليوي4123221821047057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيمحمد خير هللا جعفر حسين4124221821319011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهند مزهر جاسم محمد4125221722151035
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية العكيكة للبنينادبياياد سعيد غني فاضل4126221821041011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0ثانوية القرية العصرية للبناتادبيساره حمد خلف برغش4127221822201010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمسلم جبار شويلي كريم4128221821054040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ثانوية الوالية للبناتادبيريام حسين عباس حسين4129221822190018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الهبة للبناتادبياقبال كاظم مطرود سفيح4130221822120002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيفالح عبد هللا جميل لطيف4131221821269011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبيبراء حيدر شعشاع جخيم4132221822386002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبياميمه حيدر عبد هللا طعيمه4133221822171003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمة احمد عبد اللطيف عياضه4134221822134034

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين عبد المنعم احمد حسين4135221721026005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية378.0اعدادية الزوراء للبناتادبيغادة عباس صالح هادي4136281822070048

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية367.0ثانوية الجهاد للبنينادبيفالح حسن ريسان مطشر4137221821078011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيوجدان غني علي عوده4138221842323165

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهاجر حميد عبدالكريم كريم4139161842380037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيرحاب عبد الزهرة وداعه عباس4140221842323057

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيسالم محمد نعيم حسين4141221841310061

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفدك كاظم طاهر عوض4142221842103124

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين صبار  ياسر كتاوي4143221841310039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةتطبيقيحيدر صالح حسن هداد4144221851212004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين علي4145161851010083

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين راضي عرار دويح4146221851300049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسن عفلوك داغر منحوش4147221851013021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية436.0ثانوية الفاطميات للبناتتطبيقيايات كاظم سوادي فرعون4148221852126002

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيايات علوان مايع لطيف4149221822258001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية النجاح للبنينادبيحمود خزن حمود غافل4150221821067012

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية االيمان المختلطةادبياسراء خضير عباس جباره4151221822214001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية الدواية المسائية للبنينادبيمهند كريم عبد الرضا كصاب4152221821313021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حسين محمد علي4153211822155044

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى حميد موحان ساجت4154221821055060

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيغدير جعفر جبار حنون4155221842321042

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيريام عزيز حسن هليل4156221842171022
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