
قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية طب الكندي/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة703.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمنتظر داخل شعالن فهد1241841022020

كلية الصيدلة/جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة بابل692.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد حسين علي كريم2231841251009

كلية الصيدلة/جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة كربالء684.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر علي جعفر كاظم3271841029010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد حسن علي موسى4131851011030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيطه محمد خلف هاشم5191851113007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمريم جميل عبد الحسين مناتي6101852107014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين644.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد ياس خضر عباس7111851009006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسنين فاضل تركي خير هللا8101851026042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0الحارثية-ثانوية المتميزينتطبيقيمبشر مهند عباس يوسف9101851028010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين638.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي عبد العزيز ناصر مصطفى10121851030075

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادهندسة العمارة626.0ثانوية التحرير للبنينتطبيقيفاضل سالم كاظم محمد11321851010035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية608.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيبهاء رياض رشك حمد12151851010004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت593.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين خضر حسن13111851203215

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحمزة حسن عبد االمير خلف14131851031028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد صالح ماهود فهد15151851005052

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الرحمن يونس اسماعيل عبد الرحمن16121841022052

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية637.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيطه خالد اسماعيل خداد17211851011019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد حاتم لفته حافظ18151841015031

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين672.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيانفال احمد عبدهللا فرحان19191842160005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيدينا جواد كاظم مهدي20101842091030

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد اياد عبد المهدي قاسم21271841034055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت639.0ثانوية فدك للبناتاحيائيسجى مؤيد كامل عبد الحسين22141842070059

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل محمد جاسم محمد23161842152073

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد612.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيوسام سعدون عبدالنبي حربي24291851153247

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0اعدادية االزدهار للبناتتطبيقيغدير علي حسين محمد25121852090023

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت643.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيايوب خالد شبوط خفي26261851017012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغدادالهندسة المدنية631.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد عماد عبد الكاظم شهيد27111851009019

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي داود شاكر عبد28241851039031

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيمحمد عامر سلمان يعكوب29211841066013

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء رعد جاسم محمد علي30121842118035

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحيدر نهاد شهاب احمد31161851352069

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي كريم حسن فاضل32261851027057

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد697.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيرقيه اكرم عبدالقادر ابراهيم33131852098013

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقينادر صادق عاصي عبد هللا34141851030040

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى679.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد حسام الدين عبدالرزاق دفتر35131841005042

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين641.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيمسلم وزير بديوي عباد36191851016009

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد607.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي ناجي طاهر داود37151851020031
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قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيدنيا دريد احمد رشيد38141852077014

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة569.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمؤمل عباس فاضل عباس39161851027045

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد675.0ثانوية العزة للبناتاحيائيدانيه لؤي عبد االله جاسم40111842060006

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة بغداد674.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك ظافر متعب حسين41131842070213

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0مشهد- النموذجية ايران  (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيعلي مهدي احمد علي42131841236004

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيليلى حبيب حسن حبيب43161852230028

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية609.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس جبار ناصر شداد44221851002055

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمجتبى رحمان عزيز ناصر45271851007124

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد677.8ثانوية المتميزاتاحيائيوسن همام ماجد عبدالمجيد46131842108074

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرند عبد السالم اسماعيل خليل47141842086074

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين660.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد حسين فالح حسين برغش48141841026062

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية655.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء اكرم عبد علي شهيب49111842065043

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية654.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيديار جاسم شاوي حسن50141842074047

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت651.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب صبري كاظم حبيب51141842077025

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية650.0اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك محمد اسعد مهيدي52101842113015

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد646.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي صاحب عبد هللا53111842076062

كلية العلوم/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد645.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم طالب احمد جاسم54111842133052

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيهدى هاشم رزاق راضي55151842057055

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيرند لؤي مهدي ابراهيم56121842082012

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهد عقيد عبد جميل57101842108032

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية641.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيعائشه صالح كامل عبيد58101842094029

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية641.0اعدادية جرير للبناتاحيائينور ناصر فاضل جابر59121842089079

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه عادل زبار فرحان60101842129015

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزينب حسن هادي رؤوف61111842064031

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور حاتم عبيد حسن62261842083096

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة تكريت633.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيهاجر سعدون شالل وادي63111842082071

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية633.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيصادق حيدر جعفر محمد64121841030081

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء631.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيفاطمه خضير عبد الكريم خضير65151842051095

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل626.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق محمد علي شكر66141842081011

كلية العلوم/جامعة بغدادهندسة الحاسوب626.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد رسن67131842118160

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحسن علي خشان حمزه68141841019068

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية622.0ابي ايوب االنصاري للبنيناحيائيحيدر غسان هادي كاظم69111841008015

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية617.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيأمنه عبد الحسن خلوهن ناصر70221842301001

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة تلعفر613.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفرح ثامر سلمان حسين71211842136063

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة النهرين604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عدنان جبار عبد72141842140065

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار604.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم عبد الهادي سالم73191841007175

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.5االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عامر احمد حندول74131841010123
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كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد599.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيديار خيون جلوب حسن75121842094058

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية598.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيتبارك نجم عبد بريسم76321842023005

كلية العلوم/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى596.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد نجم عبد أخزيم77121842098056

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية594.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينورس غني عبد خليف78221842143178

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة النهرين593.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيعلي ليث حمادي عبد االمير79111841019022

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0اعدادية القلم االهلية للبناتاحيائيبتول رمضان فرج حسين80181842275015

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغفران جبار علي فريح81141842132054

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيصفاء فوزي عطية عبد هللا82211851053019

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقيهبه ضياء رحمان كريم83211852178036

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد561.0ثانوية االمال للبناتتطبيقيانوار جاسم محمد عبد علي84141852108002

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة االنبار556.0اعداية المعراج للبناتتطبيقينبأ ابراهيم حسين علي85101852113027

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت546.0اعدادية بلد للبناتتطبيقيآيه ميثم عمران مهدي86181852176001

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيفالح حسن هادي عباس87121851032060

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقييوسف غضبان عباس محيميد88111851007051

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد542.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيرضاء سالم محمد منسي89101852086005

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة540.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياحمد سعد خضير عيسى90161851090002

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بابل539.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين ستار جبار راضي91281751006034

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة534.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد جاسم عبد هللا92161851110010

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن لفته جبار جاسم93161851010013

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة532.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر رحيم فاضل سلطان94281851017022

كلية العلوم/جامعة بغدادبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيصادق قصي حميد سعيد95111851018029

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينتطبيقيياسر عبد الغفار رفيج بالد96221851311201

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية519.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعقيل رياض نعيم حمدان97281851017042

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0اعدادية العزة للبناتتطبيقياسراء اسعد عبد المجيد اسماعيل98121852118003

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسيف سعد عبد الهادي عبد الحسين99111751032028

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد511.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحيدر عالء عبد هللا ماجد100111851058038

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد509.0ثانوية تاج الدين للبنينتطبيقيفراس خضير عباس جواد101261851032021

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر راضي حسين102161851371180

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيآيه احمد كاظم حماد103101852090002

كلية العلوم/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمحمد عبد الخالق علي حسين104211851206016

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين499.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينور حسن محي حسن105101852114028

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحيدر جالل عبد المحسن محمد علي106281851018022

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمهدي عبد الحكيم محمد فرج107161851019166

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةتطبيقيحسين صابر عبد الحسين علي108281851150007

كلية العلوم/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى492.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسن لطيف عيسى خيون109221851053013

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمة فاروق مجيد داخل110131852086021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية614.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد حسون طوكان محيسن111141841028038

206 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط607.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي ريسان حمد جابر112261841028069

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيصديق احمد عيدان جاسم113111841021028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى586.0ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيسجاد ستار جبار خضير114221841265009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد562.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيمريم نهاد عبد حسن115131842123026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسنين عبد االمير كامل محمد116231851044004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةتطبيقيمحمد حسين حماد خضر117191851292022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين كاظم حسين118111851024033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد الرحمن حاتم حسين داود119111851042019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء حافظ حنون سعد120141852074009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط514.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيكرار حيدر مطلك علوان121261851155023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد632.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينور جاسم محمد احمد122121842230013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد616.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسيل كريم هديم محمد123141842140006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد615.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب اديب مهدي صالح124111842080053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد612.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيكوثر محمد سلمان اسماعيل125101842108044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرانيه حيدر علي زغير126121842112050

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية البياع العلمية للبناتاحيائيمنار ماجد محنا صكر127111842066056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد608.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسارة حاتم تركي محمد128111842075030

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد605.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيطيبه طه احمد حميد129101842094027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد603.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيايات كاظم مصطفى مهدي130101842105002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه ناجي صالح حسين131101842109067

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيأيه شاكر احمد حسون132231842122004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيسجى رياض محمد مهدي133121842114025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية فدك للبناتاحيائيايه كريم جبار فرحان134141842070013

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علوان135141842102023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيدنيا رعد حسين عبد هللا136141842087009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزمن شعالن عبد هللا احمد137111842072029

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينب سعدي تركي حمادي138111842086015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدينه سداد مهدي عالء الدين139141842111043

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم علي محمد محان140101842101087

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة رسول صادق جعفر141121842110062

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيبراء سعد حسين عبد هللا142141842073015

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية595.0اعدادية األمل للبناتاحيائياسراء علي دالخ عبادي143111842065009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعداية المعراج للبناتاحيائيعبير مجيد عبد الحميد عبد هللا144101842113049

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيجمانه عبد القادر زكي سلومي145101842089010

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينور معن محمد لطيف146101842109098

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد591.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائياسراء عدنان خلف مذكور147121842231083

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعائشه محمد جاسم محمدعلي148131842101041
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كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيغدير خالد جمعه سعدون149131842099027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيآسيا علي رضا ابراهيم150111842133001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيساره علي حسون عباس151111842217044

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيايمان عادل جبوري عبد علي152121842230008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيزينب الخير صالح محمد ابراهيم153121842108028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم وائل عطا هللا محمد154101842116037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء عبد الرحيم جبار حسن155121842105041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيابتهال علي عبود عبد الحسن156141842145001

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد569.0اعدادية القناة للبناتاحيائيصفا منير عبد عوده157131842072037

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياسراء احمد حسن محمد رضا158131842111004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد514.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزهراء علي ابراهيم جبر159141852127017

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد501.0الخارجياتتطبيقيفاطمه معن حوت علي160101852401005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى499.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيهدى حسين غزال علوان161111852070039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد498.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرنا رشيد داود مطر162111852133005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد496.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيهاجر محمد ادريس عبد اللطيف163101852077027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد493.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيامنه حازم عمران سلمان164231852114004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائياستبرق فؤاد سعودي عباس165101842099001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد549.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيزهراء عواد ابراهيم حسين166101842108020

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايه حميد خليل ابراهيم167151842050010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايمان جاسم جابر حسين168141842073013

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائينورا حاتم عبد الحسين عليوي169111842217087

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيتقى يوسف خورشيد فهد170211842064008

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد501.0ثانوية االالء للبناتتطبيقيداليا اياد محمود علي171111852130006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد498.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين تطبيقيرؤى حسين داخل نعمه172141852096006

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد491.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيرانيه عامر عبيد محمد173111852100001

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد560.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفرح احمد عبد الواحد سلمان174141842095044

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينور راسم عبد القادر دوشي175111842081043

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمد علي عبد الحسين176121842105117

كلية القانون/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية616.0ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ قاسم عباس عبد177121822103048

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية الغفران المختلطةادبيحارث محمد عالس غثيث178101821150009

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيآيه جواد كاظم سبهان179151822046001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد526.0اعدادية العراق للبنينادبيامير رائد جبار حسن180121821009015

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد514.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد جمال فائق نشأت181141821009024

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعدادية المهج للبناتادبيضحى صباح محي قاسم182141822102071

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية الحقوق/جامعة الموصل590.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر ضبيان مهند سالم183171841026185

كلية التمريض/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد676.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمهند مامون سعيد سعد هللا184191841053047

كلية التمريض/جامعة بغدادبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيهادي خالد عبد الرضا جبار185141841050028
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كلية التمريض/جامعة بغدادقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيامير محمد حسين محمد علي كاظم186121841025015

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عيسى هاشم187141841016104

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين565.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزينب عقيل زيدان خلف188221842140010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى510.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيفراس محمود سالم ابراهيم189111841016070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيغفران ماجد عارف عيال190261842251016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار493.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى علي احمد عنيد191191841040079

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينورا صالح عبد الرزاق ثامر192101842119076

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الموصل479.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيايوب عبد المحسن جبوري مجحم193191841104014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 471.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد صادق رافد حسن جعفر194121841026107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينور مدحت جبار حسن195111842064060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة468.0ثانوية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا ثائر فيصل شاطي196101841016023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد الغفار خضير جرو جسوم197111841203070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور احمد محمد عبد هللا198101842221061

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد453.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمؤمل خالد اسماعيل حسين199111841018080

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االثار/جامعة الكوفة449.0اعداديه رفيدة للبناتاحيائيرواسي طه محمود رشيد200111842106019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء عباس جهاد عبد هللا201211842135043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء449.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية انقرةاحيائيتمام كلمن مجيد محمد202131841241001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار449.0ثانوية وهران للبناتاحيائيمريم شهاب احمد حسين203111742115009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيأيه حسن وهاب محمد204121842114002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسن محمد رسم هللا علوان205231841032021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار487.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقييوسف حسين علي رمضان206191851287094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه اسماعيل ابراهيم حسن207131852071037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقييوسف سمير عبد الهادي احمد208101851022056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0ثانوية الضفاف للبناتتطبيقياسراء علي موسى عبد الساده209141852090002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيجواد كاظم حمد جاسم210271851032008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيحمزه جاسم دعبول عليوي211111751042007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية466.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي أكبر نوري حمدان كاظم212111851017033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيآيه حيدر محمد شنين213271852063004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار465.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد رفعت رمزي عبد الغفور214111851019042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة الموصل463.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيأمير حامد طالع زكري215111851026002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى463.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيبارق رعد سعدي سلمان216111851006029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت453.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد هللا جسام217191851066040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد علي عدنان محمد صالح218101851014093

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية حماة للبناتتطبيقينور رعد يونس عكله219111852084029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيطيبه عامر محمد سليمان220101852110056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيرانيا فراس هادي فليح221141852097012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيطه طارق جويد عبد222101851003025
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم عبد علي223231851251208

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيحسن حميد هادي حسين224111851037011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين علي حسين عطية225231851042019

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد608.0اعدادية البسالة للبناتادبيبفرين محمد رزوقي ابراهيم226131822092009

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد598.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيتميم هشام خزعل عبد227131821004020

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةادبيحسين جبار عبد االمير حلواص228121821170006

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبياحمد نعيم عباس عويد229111821164001

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد576.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي طالل محمد230141821013041

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار كاظم جبار حسين231141821049064

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0ثانوية نور االيمان للبناتادبياسيل مهدي عمود عباس232121822085005

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط568.0اعدادية الكوثر للبناتادبيجنات نايف جمعه كاطع233261822083018

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي جبار خلف غويلي234141821050016

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية الزهور للبناتادبيمسرى عبد الكريم خميس حسن235121822105145

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغداد550.0ثانوية الرضوانية للبنينادبيسليمان فارس محمد ابراهيم236101821041024

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيرشيد محمد رشيد سعيد237141821005031

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الخطيب للبنينادبيموسى خيري عبد عريم238121821034183

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة القادسية519.0اعدادية الثقلين للبنينادبيأيوب احمد جابر موسى239241821030004

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية511.0اعدادية االنصار للبنينادبيمصطفى عباس احمد يحيى240131821003066

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية األعالم/جامعة بغداد509.0الخارجيونادبيذو الفقار سلمان سعيد موحان241131821400065

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياستبرق فاضل حسين علي242101822109005

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0اعدادية االصيل للبناتادبينور عدي عبود محمود243111822064056

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعداية المعراج للبناتادبيضحى احمد علي ياسين244101822113025

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس وعد جلوب فهد245131821012082

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0اعداديه االنوار للبناتادبيرفل دريد لطيف عبد هللا246111822085012

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد502.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيعذراء كريم محمد سكران247101822221035

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينزار صاحب محمد كاظم248211821226052

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد اياد عبد عبيد249141821026048

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسن عباس ليلو جابر250141821029009

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد496.0ثانوية سومر للبناتادبيلينه علي حسن علي251141822072069

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد494.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء جمعه كتكون عبد الكريم252151822047043

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد494.0اعدادية السويس للبنينادبيعمر رعد عيدان حاوي253131821006074

كلية اللغات/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمثنى هيثم احمد جاسم254121821172018

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية العامرية للبناتادبيامنه فاضل عبد هللا عيسى255101822118007

كلية اللغات/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية491.0ثانوية المربد المختلطةادبيعالء نعمه عبد هللا حمادي256111821152025

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيأحمد حاكم مطلك كاظم257261821169002

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية االمال للبناتادبياسماء محمد جاسم علوان258111822070006

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيداليا عادل مريوش جعاطة259141822092011

206 من 7صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0الخارجياتادبيضحى  فالح حسن عبد260111822401056

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0ثانوية عشتار للبناتادبيرفل هادي عبد هللا سعيد261111822086012

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيغفران حيدر محمد عيدان262261822126076

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيرسول محمد فاضل عزيز263211821016009

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين سالم عواد بجاي264141821029015

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الخطيب للبنينادبيتمام علي عباس عبد265121821034029

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد477.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمختار فارس سامي حميد266141821025048

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة االنبار476.0اعدادية الحقالنية للبنينادبياحمد حميد زغيبي عليج267191821020003

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم عبد الساده صاحب عبد الحسن268121822098075

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد كاظم اهيل مشاري269121821005062

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمنتظر محمد علي فالح270151821018117

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حسن طارش شتال271151822047044

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرنا رياض خليل جاسم272141822115033

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الرحمن للبناتادبيغدير عبد جبار مشجل273101822103025

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد456.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياية عادل كريم باراني274151822050009

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية455.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي االكبر خالد صباح حمود275141821024131

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبيده حافظ عبد الستار حسن276101821032021

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار452.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيحافظ حميد رشيد علوان277191821101010

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد639.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناحيائيمهند فراس يونس نوري278311841024207

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء نصير خضير طالب279111842075043

كلية اللغات/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد580.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيوائل محمد موسى مطلك280221841092035

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية575.2المنصور- ثانوية المتميزات احيائيضحى عماد ناصر سلمان281101842078086

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد567.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعباس ربيع جويد محمود282261841050007

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد561.0اعدادية اللباب االهلية للبناتاحيائيعالية محمد عدنان عبد الجبار283101842137062

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء سالم سامي حسين284121852105025

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0ثانوية االمال للبناتتطبيقيدعاء ماجد عويد غانم285141852108008

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شنان حميدي286111851019019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد619.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي طالب حسين علي287131821034073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد618.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبييقين عدنان عاجب عبد هللا288151822055089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية قباء للبنينادبيامير عالء عزيز محمد289151821010013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيابراهيم فرج عبد هللا كعيبر290151821003001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد588.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتادبيتقى شكيب مطر ياسين291131822100010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد588.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه ثجيل صحن كريم292131822098121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد580.0ثانوية الحضارة للبناتادبيشهد باسم محمد عباس293101822108035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء زيدان خلف مشحوت294141822115036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي حميد وحيد عيسى295141821036048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم رحيم محمد عطيه296121822103044

206 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعبير عمار اسماعيل احمد297141822106031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي محمد راضي صحن298111821028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور علي مجهول غازي299111822076130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس محمد عبد الرضا عيسى300151821009092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد569.0ثانوية عدن للبناتادبينور عبد جار هللا فرحان301111822094078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0ثانوية خير االنام للبنينادبيسالم مهالن حايف محمد302111821166010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيامين ظاهر عبد زيدان303141821045005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0اعدادية الفردوس للبناتادبيصفا كاظم عزيز يوسف304131822118108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد562.0اعدادية سيناء للبنينادبيعبد العزيز حسن مال هللا راشد305131821019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية االعظمية للبناتادبيروز عدي عبد الرحيم حمادي306131822073055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد عبد الحسين سلمان جويعد307141821028004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس كريم عبد هللا محسن308151821009090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيمصطفى صالح خلف عبد هللا309141821059014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد554.0ثانوية الحضارة للبناتادبيعائشه ياسين علي عباس310101822108037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية552.0اعدادية التعاون للبناتادبيمريم فارس حميد عطيه311111822105057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد552.0ثانوية األميرات األهلية للبناتادبيفاطمة حيدر عباس عبود312131822089008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد549.0ثانوية سومر للبناتادبينور غاوي عبدهللا مجلي313141822072086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعباس مخلص هاني مسلم314151821005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد545.0ثانوية السياب للبناتادبيايه سالم علي حمادي315101822077005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور معن مهدي صالح316131822091116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0الثانوية المعينية للبنينادبيسلطان بشير حمود سلطان317111821022028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة واسط541.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي حسن حاجم فزيع318261821041026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد540.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء علي كاظم راضي319131822070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيمريم احمد خضير عباس320131822074041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية540.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيايمان باسم ارزوقي عبد الرسول321141822135008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية سامراء للبنينادبياحمد علوان رمضان شوني322141821031008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد سالم زعالن جبر323151821007173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية النهار للبناتاحيائيرسل جمال رحيم صالح324111842127015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيزهراء عماد حسن عاصي325131842129009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح احمد صالح حسن326141842111120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد546.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه مزهر منجل حسين327131842084008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير عادل يونس صبيح328131842094052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسرى عبد الجبار صالح جبوري329101842123026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحوراء رسول عبد الرضا بداي330151842050019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية السدة للبنيناحيائيجعفر عبد الكريم حليوص راضي331231841016006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد524.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيقاسم خميس كريم ليلو332111841042019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد الرحمن كريم علي بخيت333111841016045
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد517.0الخارجياتاحيائيهاجر صفاء حسين كاظم334101842401024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد515.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمؤمل عبد الكريم عبد الحسين كاظم335111841013029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية511.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فؤاد كاظم336111841009016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتاحيائيفاطمه عامر نعمه نجف337131842100065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية506.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء عباس احمد رفاس338141842080010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيتبارك قاسم حسوني المال339261842111007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة القادسية501.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيزهير شاكر ابراهيم كنش340231841008067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد501.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيرسل طالب عباس حسين341121842091007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد علي فاضل بجاي معيبد342151841003053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك497.0الخارجيوناحيائياحمد عبد الناصر احمد جاسم343141841400002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة496.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي هادي حميد جابر344251841205130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية النور للبنيناحيائيمسلم نافع شفيق موسى345121841026123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية النصر للبناتاحيائيآيات رعد هاشم محمد346121842112004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار489.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيوسام محمد حسين سالم347191841360028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه صباح عاصي هليل348121842092050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ام ايمن للبناتاحيائيآيه وسام عبد الرحيم هاشم349141842134005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين بهجت عبد القادر جاسم350101851043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد531.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد محمود طه جاسم351131851010078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد530.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيمريم ناجح حسين مهدي352141852149010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة النهرين522.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيدينا خليل ابراهيم دالي353141852067007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت510.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمروه يوسف حسن علوان354131852111028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية االالء للبناتتطبيقياية عبد الواحد احمد ضيدان355111852130002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد504.0ثانوية الحسين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى شداد خلف احمد356191851361026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد500.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد رحمن حسن عبد الساده357141851013089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمصدق عماد عزيز مهدي358231851009073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي محمود اسماعيل محمود359131851001052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيامنه قحطان عدنان حسن360121852104003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم493.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن اسماعيل خليل ابراهيم361121851025016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة491.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحسين قاسم حسن خلف362231851027015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةتطبيقيمالك صالح عباس رديني363191852292004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد483.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور طارق عبد محمد364131852101039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيهدى اياد عبيد عداي365111852218015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد482.0ثانوية طوعة المسائية للبناتتطبيقيزهراء احمد سالم داود366121852231006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة القادسية481.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار محمد حسن باهض367161851002202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد480.0اعدادية فضة  للبناتتطبيقيرباب حسين عبد هللا علي368261852095018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بابل480.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار ماجد كاظم يدام369271851010082

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى625.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا طه ياسين خلف370211841272078
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد612.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيدنيا حسن كطوف عوين371261842091019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية االمالي للبناتاحيائينهى عبد الرحمن عطيه محمود372191842211038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين حيدر حسين عبد علي373121841030049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيطه يوسف كناص نصار374101841035015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعثمان محمد متعب عبد375191841041027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحمزه مجيد رشيد مصلح376261841012034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي عادل كطوف حيدر377141841028059

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عدنان طلب حريز378191841041041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578.4االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر جاسم محمود379131841010007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول حميد سلمان سعيد380141842090015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيموسى عبد الكريم هاشم محمد علي381121841030195

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبتول بهاء الدين جبار ناصح382151842054014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهنادي سامي عبد علي عبد الهادي383161842170040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيحنين خالد محي الدين محمد384111842103017

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينبأ عبد الكريم هلوم سريح385261842108104

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار566.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعيسى صالح مهيدي صفوك386191841041034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم566.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيبتول رعد عطية محمد387121842103006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار565.0ثانوية المجد المختلطةاحيائينهى محمد رشيد فارس388101842157006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين مزهر عبد كاطع389141841018036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت564.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد اللة مجول مصطفى محمد390181841009043

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيتيسير اياد احمد ياسين391121842084010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ذيب ويس392111841016047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم558.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيوسام محمد زويد كاظم393141841003061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيكرار ناظم نوري كريم394211841059024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية557.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي محمد ذياب علي395121841013024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائياحمد عادل خلف راشد396151841008002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسجى محمد خلف عبد هللا397111842129011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد رحيم398141841208124

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل557.0الخارجياتاحيائيبدور كاظم شناوة علي399111842401005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط555.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكرار محسن بهو كناص400261841026035

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفاطمة فيصل محمد مصري401141842135034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي نعيم حربي ناهي402141841003039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة546.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيسيف أياد عوده صكر403221841057010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار545.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعماد عدنان طلب حريز404191841041031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكوفة545.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائياسراء فاضل حسوني دويج405261842072005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز احمد هالل عباس406191841011067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمنار خالد احمد كاظم407101842109078
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية544.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد منذر عبد العزيز عبد هللا408191841066014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد544.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايه رعد شاكر مظهور409101842109015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل ناجي سلوم410191841011149

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينرجس عبد االمير عبد الزهره قاسم411141842140123

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط539.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي سالم حمزة راضي412231841252092

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية علوم البحار/جامعة البصرة538.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيفيصل كامل زحيور عليوي413221841306160

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد537.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهالء احمد موسى سرحان414141842104029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد مظلوم شهيب415191841362021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي سعد كاظم جواد416121841025056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف يحيى رمضان جخيور417221841003275

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة531.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيمحمود حسن غضبان حسن418101841011065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيحسن سلمان جبر رميح419131841257013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي شيال ناصر خليف420221841076063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة االنبار529.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيعائشه خالد محمود عطيه421121842081004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية528.0ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب احمد حسين علي422231842085009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل علي هندي خلف423101842113025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرقيه كريم جبار بدن424151842080041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيرواء صادق حديد خابط425261842079006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيسجاد سمير كاظم حسين426141841030010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة القادسية521.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيموسى جعفر عبد هللا عبد الشهيد427251841049025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيانس جمال الدين اسماعيل ابراهيم428131851001015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيكاظم خليل رهيف عكال429221851030031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد585.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقينسيم احمد جاسم محمد430101851022054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياسامه ناهض سعد عبد هللا431111851026019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار580.0ثانوية النصر النموذجيه للبنينتطبيقيعبد هللا نوري سعيد خشان432311851024024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيفهد عبد هللا طريف رفيش433241851051023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد عصواد حسين شمخي434121851025007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية554.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينتطبيقيعباس قائد محمود حميد435211851059016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد كريم عبد436231851256038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/جامعة بابل549.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيحارث جاسم سواد عبادي437231851172005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء549.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيعلي فارس حمود سويرح438291851111014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي احمد حسن جبر439141851008024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية542.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد عزيز سوادي نجيبان440221851078008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيسامر شعبان خزيعل حنون441161851031021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية540.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيوليد نجاح كاظم بنيان442221851318041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد ماشاف وهيب443261851204004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل538.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي عبد النبي جويد عبد444231851012036

206 من 12صفحة 
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية537.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيجعفر جابر ردام رفش445241851013016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين علي شباط شعالن446251851001062

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية532.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعباس حيدر شايع معين447241851153015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل526.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيخوله محمد جاسم سلمان448271852058045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل526.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيتبارك سعد حميد حمزه449271852058032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعمر جاسم محمد خميس450111851201066

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمحمد علي نور كاظم451231851040048

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقينافع عمير فرحان حمود452221851034071

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقياحمد حسين هادي عباس453101851024003

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيدانية خليل عبد الصاحب جاسم454101852101009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم ستار هاشم خلف455151852040013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية520.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد حسين كاظم عبود456221851374002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمصطفى خضر صالح خضر457171851025112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى519.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينتطبيقيسيف ناظم نوري كريم458211851059014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيايه اياد عبد هللا خضر459101852155005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية حواء االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد شعالن كاظم460231852153008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين داخل لطيف هادي461161851301024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة القادسية505.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمصطفى كاظم كنيت جبار462291851016113

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كربالء503.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيطارق سمير رزوقي كاظم463231851016013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد502.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين متعب علوان464211851050011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد502.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحسين ابراهيم نعمة كاظم465241851168009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيصالح ناجي حمزه ملهود466291851007095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد502.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد علي ثامر مهوس467151851018023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة501.0إعدادية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيمحمد محسن هادي عبد الحليم468231851205020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد633.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحوراء ابراهيم عبد الجبار مخيط469131822093017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بغداد624.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد ليث عبود حمزه470111821033099

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد619.0اعدادية الفاروق للبناتادبينبأ هادي حمد عبيد471101822119032

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد616.0اعدادية حماة للبناتادبيدنيا سهيل نجم عبد هللا472111822084031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار608.0اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيافنان محمد شاكر هاشم473221822153004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد590.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيهيثم حسن خريبط خنيفر474131821038053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط583.0ثانوية الشجعان المختلطةادبيمثنى عباس حسين خضير475261821176040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمحمد حسن شهاب احمد476121821172020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد553.0اعدادية النجاة للبناتادبينور الهدى جليل جعفر عكال477151822042073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية548.0أعدادية الفاطميات للبناتادبييقين سعدي طليب محمد478121822102102

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة المثنى633.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد جميل عبيس حسن479291841002148

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى633.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرفل عدنان حميد غيدان480211842136031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية631.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم صالح زغير غافل481141842108080
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيمروه علي حسوني دويج482261842072033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية603.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيتبارك محمد اسماعيل جميل483121842130007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حميد عريبي484151841007117

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد594.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيداود سلمان جبر عكظ485111841023014

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيرباب علي شعيوط محيسن486261842072013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأيه كاظم محمد جوده487261842083004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين كريم رحم مفتن488141841008026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم563.0اعدادية القلم االهلية للبناتاحيائيتقى اديب محمود عبد الحسن489181842275024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمروه علي عبد هللا داود490141852145024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيفراس راهي سمير جابر491221851030030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور رحيم علوان يبر492141852111048

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد610.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيحسين فاضل حميد مهدي493211851018003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الزهره صالح494251851046009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين فوزي عبد علي495211851015012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمصطفى كاظم مهدي صالح496221851036082

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية590.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين عبد الرضا محمود سوادي497241821039001

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/جامعة القادسية547.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيكرار حسن خليل نهره498271821020052

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمخيلف عزيز مخيلف زغير499261821044056

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد526.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيسيف علي محمد شهاب500111821029048

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك عبد العباس لطيف عبد الرحمن501261822074008

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/جامعة ميسان518.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحاتم كريم حاتم جابر502281821046008

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيامير عبد الهادي عودة رحمان503111821033015

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية حماة للبناتادبيابتهال قاسم احمد حمادي504111822084003

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي عباس حسن حسين505261821005070

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد505.0ثانوية الرصافي للبنين للنازحينادبيعمر خليل ابراهيم فرحان506191821108014

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتقى اسماعيل جاسم خلف507121822083004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد500.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء علي باقر عباس508131822086016

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد495.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيرشا محمد سالم حمدي509131822078017

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الحفرية للبناتادبياسماء ستار هادي احمد510261822091004

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرانيا طالب احمد حسين511211822179029

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزبيده كريم وحيد هاشم512141822069024

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيميسم عبيد حمود عوده513101842109085

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل536.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيعلي حسن كامل محمد514231851172017

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية647.0اعدادية زينب للبناتادبيآيات عماد هاشم خلف515141822110021

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد640.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم ليث غازي سلمان516111822073061

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية622.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عباس محيسن حرامي517141822110079

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية الحقوق/جامعة النهرين606.0اعدادية التسامح للبناتادبيرسل فائز ثعبان حمد518141822076027
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كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه حسين جبر حسين519261822072023

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء حيدر محمد مارد520151822040046

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد596.0ثانوية البواسل المختلطةادبيبتول خضر عبد هللا عنيد521231822174003

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0اعدادية التسامح للبناتادبيبان ستار محمد مطرود522141822076013

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية القانون/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية عدن للبناتادبينور علي جمعه حمزة523111822094080

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0ثانوية الخنساء للبناتادبينور الهدى اسماعيل عبد حمادي524191822189026

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية العزة للبناتادبيزينب سرمد مهدي علي525121822118020

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية578.0ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء ناصر فالح مهدي526141822136040

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0اعدادية زينب للبناتادبيريام وليد جاسم رحيمه527141822110068

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى فارس حسين غضيب528141822065064

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية األعالم/جامعة بغداد573.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب شاكر حمود مضحي529141822082023

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد572.0الخارجياتادبيحنان سعد علي عليوي530111822401012

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية الرباب للبناتادبيشهد سلمان داود سلمان531121822125069

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيفاطمه دنيف الزم فرحان532121822101013

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية غزة للبناتادبيغدير ناجي قاسم ادهام533161822208024

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء رعد علي فرحان534141822110049

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الرشد للبناتادبيحسناء حيال حميدي عليوي535131822109006

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد526.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيانتصار محمد مخلف عباس536101822099004

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم شافي عبيد مطير537141822079099

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط525.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمه كطوف حمزه ليلو538261822126080

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياسماء عامر سلمان خلف539141822067012

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيصابرين محمد مجيد رحيم540111822151013

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية زينب للبناتادبياسيل كامل عطيه سلمان541141822110011

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية المسرة للبناتادبيهجران ماجد يوسف جاسم542151822041056

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد507.0ثانوية النزاهة للبناتادبيزهراء حسن كريم حسين543141822093033

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية حطين للبناتادبينبأ جالل حسين محمد544101822079027

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه عبد االمام غازي عبد االمام545111842080015

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرسل طالب فرهود جدوع546111842082026

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمروة فاروق كاظم علوان547111842084120

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعائشه دريد سعدي جواد548111842067077

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك احمد صالح محمد549131842071019

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار514.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبه كاظم كامل كاظم550231842119148

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0اعدادية الرحمن للبناتتطبيقيفاطمه سالم كريم حسين551101852103013

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد492.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيرند علي محمد اكباشي552131852093021

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد488.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء مهدي كاظم حسن553131852070019

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمه سمير احمد دنبوس554261852077015

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى عباس خلف حسين555141852074018
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد485.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينهى عايد مخلف عبد556101822129019

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0ثانوية الكوثر للبناتادبيرندة خضير حسين علي557101822125007

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه حسين علوان محمد558151822056058

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيسجى عبد الجليل جواد كاظم559111822081031

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور علي حامد كاظم560261822084040

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الزيتونة للبناتادبيسلوى باسم كناش جياد561111822061020

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الميسرة للبناتادبينور الهدى خليل ابراهيم محمد562111822139016

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الرباط للبناتادبيسجى صباح جاسم جوده563111822121022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرنده صبيح عليوي فهد564211822100022

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية458.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرفل عمار ارحيم عباس565121822096011

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد457.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرقيه ياسين خضير حسون566111822081023

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية456.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيروز حميد ثجيل نغماش567111822099017

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد447.0ثانوية الفوز للبناتادبيزينب عبد هللا عبد الكريم جوي568131822099032

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية هوازن المختلطةادبيعليا لطيف عبد جدوع569121822176012

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد561.0اعدادية بلقيس للبناتادبيليلى عبد الفتاح موسى عبد الحسين570131822071104

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد557.0اعدادية يافا للبناتادبينور الهدى صادق حسين طارش571131822107132

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0ثانوية الشجعان المختلطةادبيعادل ياسين عليوي كاظم572261821176021

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد541.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبياستبرق علي عطار عريف573111822067002

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمها حسين سلمان اسعد574141822067087

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد532.0اعدادية الزوراء للبنينادبيمخلد عدنان عبد العزيز شهاب575121821006038

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530.0إعدادية المروج للبنينادبيسيف سعد محسن جاسم576141821013063

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي محمد زبون والي577151821002069

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس علي عبد مشاري578151821003053

كلية اآلداب/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيهادي فالح علوان نجم579141821003143

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتادبيزهراء نوري حسن عايد580111822136041

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية االنفال للبناتادبيشهد سعدون خليل فياض581101822101035

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى محمد عبد الكريم سلمان582141822110148

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية498.0الخارجياتادبيانتظار حسين سعيد علي583151822401007

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0االعدادية المركزية للبناتادبينبأ وليد عبد هللا ردام584141822143047

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن عبد الكريم مهدي احمد585141821061029

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنينادبيحسين ابراهيم ذياب محمد586191821362012

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد494.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي زبار جياد587141821030021

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0اعدادية زينب للبناتادبياسرار زيدان خلف غضبان588141822110007

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد491.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمرتضى علي جبار محسن589141821026109

كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية المهج للبناتادبينبراس يونس أيوب حمزه590141822102107

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحيدر جاسب عبد الحسن علي591151821003036

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينور احمد حسين حمزة592111822095097
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كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب رحيم جاسم جبر593131822084018

كلية اآلداب/جامعة بغدادالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى483.0ثانوية الوثبة للبناتادبيايه صباح عبد الحسين كاظم594101822105008

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد482.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيكرار حسن موسى داود595131821025034

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية طه للبنينادبيحسن علي حسين علي خان596141821177033

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيايمن جواد كاظم نجيب597131821252021

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمحمد كريم جوحي حسين598111821057092

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية الفداء للبناتادبيرنين طالب عبد الكاظم حسن599141822100038

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيعذراء سعد عالوي محسن600111822220046

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد470.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمنتظر صالح هادي محيسن601141821048102

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ثانوية السجود للبناتادبياريج يونس عبدالحسن حاجم602141822065002

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية الشمائل للبناتادبيبسمه علي نصيف جاسم603141822109011

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد468.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسجاد جبار فرج صاحي604141821205067

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية األمل للبناتادبيايه جاسم عمران خليف605111822065007

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء عباس جبار ضيدان606141822101017

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيدالل هالل خوير عيدان607141822092013

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك ميثم حمود عكيب608111822095028

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد466.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيعلي هادي جاسم حداد609261721047127

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاديه حازم محمد منصور610141822067075

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية االنوار للبناتادبيبراء يوسف حميد كاظم611121822104006

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيعاطفة علي كاظم هزاع612131822084024

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد462.0ث بنت الرافدين للبناتادبيفاطمه جواد عبد الكاظم محسن613141822120020

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيصفا حسن سامي ظاهر614131822093066

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية السبطين للبنينادبياحمد جابر دخن راضي615121821025008

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد461.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين احمد حسين عباس616141821018022

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرسل عباس عبدالحسن علي617141822095022

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد460.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيغفران حميد محمود سلمان618111822150016

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية العراق للبنينادبييوسف رحمن محسن دويج619121821009250

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية459.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد جاسم محمد عجيل620151821007167

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيابراهيم ياسر عبد الزهرة علي621151821003002

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ثانوية المناهل للبناتادبيسجود اسماعيل ابراهيم عليوي622131822126034

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيرشا مصطفى كامل حسن623211822179030

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيكرار حيدر طارق محمد624131821008119

كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرسل خلدون خلف خليفه625191822173005

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيليث علي سادة مندوب626131821034087

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار456.0ثانوية منارة عنه للبناتادبيرسل عارف علي عبد العزيز627191822247012

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه احمد حسن عباس628111822078028

كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين634.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمؤمل رمضان كاظم حسين629141841026055
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كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيعذراء ناصر حسين جبر630131842092030

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة ديالى548.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد رياض رحمان محمود631211841272012

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار543.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى رفعت مطلك عبد الرحمن632101841029044

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكوفة535.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه حسن جاسم عبود633251842108025

كلية اآلداب/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيوئام الزم محمد لعيبي634151842054185

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائياحمد علي حسين علي635241841207019

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيزينب مجيد فيحان مزعل636141842113016

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد531.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيهاشم شاكر ياس عسل637141851011061

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد497.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيهمام علي سلمان فرحان638101851009031

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0ثانوية ام ايمن للبناتادبيطيبة عامر صبحي عقاب639141822134038

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد485.0اعدادية البتول للبناتادبيغيداء شاكر محمود عبود640111822072070

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد470.0ثانوية سومر للبناتادبيهدى ناظم كاظم محمد641141822072092

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية468.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى عادل عبد السادة عليوي642131821034115

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية السجى للبناتادبيزهراء امير منير رشيد643111822138008

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية االخالص للبناتادبيهبه سالم حمزة حسين644111822112139

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه عباس انعيمه داود645131822072034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى اياد جاسم محمد646121821019023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين سمير حسين قدوري647151821013021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد عبدالرحمن مهدي عباس648121821011033

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت453.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيزياد جاسم حمادي خليفه649121821017021

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيأمير الدين رياض كريم عباس650131821002002

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية االمال للبناتادبيتبارك عبد الجبار مهدي كاظم651111822070019

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد446.0اعدادية الشعب للبناتادبيهبه محسن راضي عبيد652131822098168

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس جاسم محمد سلطان653151821002044

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه رياض مزهر محمد654111822104048

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب ابراهيم عبد عالوي655131822110015

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعقيل كاظم سالم صالح656151821008075

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية العقيلة للبناتادبيايه محمد مري رسن657151822040015

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد هادي حياوي حسن658151821011018

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد ناصر عزيز عليوي659141821061012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد497.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمالك ستار عبد الزهرة مشكور660151822058077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0ثانوية االبتكار المختلطةادبياحمد راشد علي نايف661111821151004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيهدى عباس صبري حسين662151822045130

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية490.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعباس حسن عليوي مطر663191821071030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد العزيز محمود عبيد صبح664231821001038

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد481.0ثانوية الشفق للبناتادبينورس زياد خلف حسن665111822117039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ثانوية عائشة للبناتادبيماريا علي جبار عفريت666111822082033
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمعاذ خالد عبيد حسن667101821155028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيأحمد محمد شراد جاسم668261821156001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهيام فراس جواد كاظم669101822129022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيليث ثائر جاسم محمد670101821155021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي قاسم جبار لفتة671111821027077

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيأم البنين خضير لفته عوده672131822111001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد463.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسين كريم حمزة جواد673141821031026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد463.0ثانوية النبوغ للبناتادبيساره رائد صالح حسين674101822098011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية االبرار للبنينادبيسلمان سوادي كاطع غيدان675261821016022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمهند قاسم عبد هللا عباده676111821165017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار خالد بدر فرج677141821024182

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية يافا للبناتادبيدعاء صباح حسن مثنى678131822107042

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيوسام عباس علي محمود679141821009059

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين جمعة جابر خشان680141821061036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية التجدد للبناتادبيهاجر حسين يوسف محمود681121822120023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيآمنة سعدي محمد حسن682111822215001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية الرشد للبناتادبيدعاء ساجد عبد هللا حميد683131822109009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيضحى كوان علي احمد684121822174006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيسهاد سلمان حسين عبيد685261822072018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه جاسم كريم عبيد686151822051093

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه عبد العزيز عبد الوهاب علي687111822084082

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيهيثم سعد متعب محمد688131821024114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية الفوز للبناتادبيليندا جالل موسى ناجي689131822099046

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى عودة رحمة هشال690131822094078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمنتظر حسين دويج جاسم691261821173029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية وحدة العراق للبناتادبيزينب محمود علي عبد هللا692261822125007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمة بدوي عويد عباس693141822080053

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشهالء كاظم محمد علي694101822129016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيياسمين مرزه حمزه دباب695101822109112

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية451.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن كريم كرملي وذاح696151821006024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيزينه محمد ابراهيم محمد697111822128012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية450.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد سعدون عبود هاشم698141821003110

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية النضال المختلطةادبيزينب عدنان كاظم سحيول699111822157012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيداليا طالب عبدالرزاق شريف700121822231011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة المثنى448.0ثانوية االبتهال للبناتادبيشهد جبار عبيس فرحان701141822069039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عبد الرزاق شعبان لطيف702141822111025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد446.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم وليد حسون حميد703101822109090
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0اعدادية البطولة للبناتادبيصفا حمد هللا عبد غربي704101822110069

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد هللا عباس نجم عبد705141821013072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0اعدادية حماة للبناتادبيزينه حسين عبيد حسين706111822084047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء محمد هاشم جابر707151822045058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ثانوية المربد المختلطةادبيمحمد سلمان عبد هللا نجم708111821152033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية442.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيتقوى ماجد نيسان زبار709111822063006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد442.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبينبأ قيس حاتم محمود710131822172022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى عبد هللا معله حاتم711141821012088

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية440.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيطه مهدي صالح حسين712111821156039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد440.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمرتضى رعد أسود كاظم713111821052107

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيندى حميد شهاب حمد714131822112048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب كريم ذياب عباس715141822065039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد عقيل عبيد ناهض716231821011106

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيموسى عباس زاير راضي717151821008155

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك محمود مزعل مولى718141822110035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0اعدادية االبرار للبنينادبيعباس كريم دخيل سعدون719261821016029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية شباب اليوم للبنينادبيعبد هللا فالح رضا حمزه720261821030020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى محمود حمزة سرحان721101821011044

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية434.0اعدادية البتول للبناتادبياخالص احمد منصور حسين722111822072003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيرزاق راضي غياض جبار723221841082003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايه حبيب عبد الكاظم مظلوم724141842069009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب حيدر عبد حمد725121842090021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينه عمر علي جاسم726111842084078

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية465.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسحر عبد السالم حمد ظاهر727121842020029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد464.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره هادي ميلي محسن728151842046099

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد461.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيياسمين قاسم حسن مهدي729111842111029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيفاطمة وحيد شريف جابر730121842101030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية466.0ثانوية الرباب للبناتتطبيقيضحى علي حسين كريم731151852052004

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0ثانوية المروة للبناتادبياية ياسين حسن سمير732211822158004

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب فاضل محمد شناوه733121822092032

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى صالح شناوه ورد734131822094045

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد علي رهك محسن735141821037275

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0اعدادية السدة للبنينادبييوسف علي حسين علوان736231821016086

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى ازهر محمد رضا عبد الرسول737121821034164

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين رحيم عبيد حمزة738111821029027

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين علي عباس هبول739141821032016

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيعلياء اياد حسن علي740111822099045
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كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين عبد الكريم علي حسين741121821003022

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية523.0اعدادية البشير للبنينادبيمهند خالد منصور طعمه742141821036082

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر سعدون محسن هالل743141821029061

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية520.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي عبد الخالق شاكر علي744141821030044

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية515.0اعدادية النجاح للبنينادبيابراهيم خضير حسين عوده745141821027002

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمنتظر مؤيد جعفر عكال746151821001145

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار511.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد عالء خليف حمد747191821036046

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة كربالء511.0اعدادية الفتح للبنينادبيحيدر عباس حمزه عبود748271821011036

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية511.0اعدادية البلديات للبنينادبيكرار فيصل غازي حسين749141821037247

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن عقيل كاصد علي750151821018013

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد ماجد حامد مدب751141821012080

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد508.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي جمعة كاظم دوار752151821003061

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبياحمد فاضل دعير عبد نور753131821002007

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين507.0اعدادية سيناء للبنينادبيعمار عباس محمد عباس754131821019032

كلية األعالم/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي كريم عواد بريسم755261821173023

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيغادة فائز هنو عليوي756111822137033

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد مالك عطية زغير757141821030067

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار506.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمود ظاهر مطلك صايل758121821175022

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى505.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد زيدان ابو النون رسن759141821018072

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبينبأ نبيل هادي جبار760251822096039

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد505.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد سالم جودي قيصر761271821044124

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيامين اسماعيل عبد عفين762111821150018

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا زياد خلف سلمان763101821013043

كلية األعالم/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعزال كريم عبد يونس764261841014044

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل563.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيميساء حيدر مهدي نعمه765221842261007

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم552.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد ابراهيم766141841026063

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية األعالم/جامعة بغداد547.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين حيدر حسن عبد االمير767141841017032

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهالة عبد الكريم احمد عبود768101852101037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد صبري غافل صكر769291821011024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0اعدادية مندلي للبنينادبيعباس محمد عباس محمود770211821034027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0اعدادية رملة للبناتادبيزهراء نافع داود نغيمش771221822115030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه محمد عبد الرسول حمودي772121822127091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد474.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبينورس فالح حسين علي773321822030048

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية األعالم/الجامعة العراقية470.0ثانوية العباس للبنينادبييوسف كاظم ناصر عوده774271821043025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية النورين للبنينادبياسماعيل اسعد اسماعيل عبود775141821004009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس علي عوده مدلل776261821026037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيمصطفى ستار مجيد محمد777101821060141
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الخمائل للبناتادبيصبا بهاء جواد هادي778121822127073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى455.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيدنيا سلمان علي عايش779211822234007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي صفاء عدنان جواد780131821034072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية445.0ثانوية الوفاق للبناتادبيايات محمد ابراهيم حمادي781121822103004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة الكوفة443.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي عبد الحسن حمزه علي782261821158020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية زبيدة للبناتادبينادين سليم حلو نعمه783111822108089

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد439.0اعدادية االمل للبناتادبيهديل نجم عبد الزهره حسين784141822144056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات-جامعة بغداد491.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيفاطمه عمر محمد عبدالكريم785131842126039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم عبد هللا786261842108085

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية االثار/جامعة القادسية456.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحارث احمد خضير عباس787111841058022

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد الرزاق عداي788151851018025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل466.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عباس789211851272026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0اعدادية النجدين للبنينتطبيقياحمد يوسف محسن حسين790241851063004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حسن تومان فعل791271851010054

كلية الطب/الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة بغداد709.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيياسر محمد كاظم عبدالرضا792131841037082

كلية الطب/الجامعة المستنصريةكلية الطب ابناء المحافظة/جامعة ميسان698.0ثانوية المتميزيناحيائيمسلم عارف زهراو مطشر793281841026037

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصريةكلية طب االسنان/جامعة بغداد694.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي فاروق محمد علي794131841037050

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة/جامعة بغداد688.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد صباح نوري عبد الفتاح795191841040006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية الطب/الجامعة المستنصرية699.1الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمغيث مصعب فاضل صالح796101841002090

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة/جامعة بابل683.1اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين ميثم حسين علوان797231841020118

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةهندسة العمارة653.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيعذراء طه محمد حالوب798151852058015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط632.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعلي حسين جدوع عطيه799261851021016

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين614.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي سعد جواد عبد800131851008036

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء613.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق تطبيقيمقتدى نعيم مجيد زرزور801241851046031

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك608.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيناهض بكر شكور فليح802211851243014

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر امجد طالب حاجم803251851150297

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين602.0اعدادية االمام الصادق للبنينتطبيقيعلي سالم جبار حسين804131851002029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى581.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحسين علي جبوري عبدعلي805261851014023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة ميسان571.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الحسن طعمه806281851151348

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعداديةالصدرين للبنينتطبيقيحسن حيدر عبادي مريهج807121851007017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيثامر صباح حميد مهدي808271851153010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت568.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيليث عادل غانم سعيد809151851010044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد567.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيرحاب نهاد مالك جبر810131852093020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية646.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمنتظر علي حوشي قاسم811151851009062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عالء حسين صبري812131852118035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية615.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيبالل عالء فهد حسين813211841026005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية607.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينه زياد طارق رحمان814131842091078
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء607.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيايمن كريم جاسم علوان815231841031018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة578.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم حميد816281851027009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية القانون/جامعة البصرة566.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيسعدون كريم فاخر مزعل817161851067021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء564.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيسجاد نذير عطيه محمد818161851135036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد صالح حسن أبو الليل819281851016011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية561.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد حسين علي كريدي820161851036108

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةالهندسة المدنية595.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية تطبيقيمصطفى احمد موحان سعدون821141851203080

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0اعدادية البعثة النبوية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي خلف822211851028009

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار555.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعزام خميس فرج خلف823191851043024

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة النهرين543.0ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيكوثر عبد الكريم حبيب جاسم824141852090030

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت541.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيأحمد عمار غالم سمين825151851006003

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية626.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبدالخالق زامل قاسم محمد826131841037037

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياسعد رعد يوسف عبد الرزاق827161851074013

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة االنبار533.0ثانوية النصر للبنينتطبيقيعبد الحميد عبد هللا خليل ابراهيم828321851011007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد529.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعباس فاضل زوين علوان829131851034023

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد عارف نجم كروت830191851058003

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيكامل اسماعيل عطا محمد831121851005038

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيبلقيس حميد ابراهيم كاظم832121852087006

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد زهير هادي عبد الرضا833101851008035

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية القانون/جامعة الكوفة535.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق رسول مسلم نعمه834251851205113

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمرتضى جالل حسن عبد الصاحب835221851002111

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى بكر صديق حامد836101851048011

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة القادسية526.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسجاد سعيد سفاح شريده837241851015039

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةهندسة اتصاالت635.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي فخري خزعل838141841016059

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية634.0اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء سالم يونس فارس839131842103017

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسميه رحيم شغيدل كسار840121842092041

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية626.0اعدادية زينب للبناتاحيائيحنين علي هاشم بحت841141842110032

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد نصيف غركان خالطي842151841001009

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب ثامر دعير عسكر843131842126025

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية النور للبنيناحيائيرافد احمد ابراهيم فرحان844121841026039

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعلي احمد ناصر خليل845111841203081

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايفان عباس علي محمود846141842095007

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد606.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك عبدالكريم حسن عبدالحسين847131842070043

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد603.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد هللا848141841028021

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد هللا صالح849101841022045

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد601.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيحوراء سعد عبد الكاظم عبود850151842041017

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد598.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيحوراء سعد حسين علي851121842114010
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كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي حسين شايع هميم852151841018032

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.3الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد عقيل الدين زين الدين محي الدين853101841002008

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد جاسم عبد مناتي854121841026003

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء فوزي حسين الزم855151842048082

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيحوراء حيدر زهير بطي856121842117009

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم عاصي شنون857141841208159

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل وارد حميد شناوه858151842040128

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد596.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب قاسم طوفان شفيق859131842080021

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد596.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء رياض محمد دخن860131842118045

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة بغداد596.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيرغده رعد كريم مراد861131842119007

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد595.3اعدادية الرحمن للبناتاحيائينبأ حسون صويح الزم862101842103033

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره فالح غانم جابر863151842046096

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية المربد للبنيناحيائيساري عبد هللا فندي صايل864191841056016

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيوليد خالد سعيد طه865111841032080

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة بغداد587.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياسامه محمد عبد طارش866141841011007

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه احمد حنين عيسى867151842049033

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيموسى محمد كاطع عبد علي868151841071241

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمة كريم عودة عبد هللا869151842053074

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسجى رياض خماس عبيد870151842080071

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة بغداد576.0اعدادية النصر للبناتاحيائيايات حميد عبد عبد هللا871121842112015

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةعلوم حاسبات572.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه كريم عواد نعمه872121842112106

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيداليا مهدي زغير وهيب873141842145043

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائياحمد داخل كاظم هندي874231841052001

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيسيف علي مهنا جاسم875151851002039

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت604.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقياحمد محمد حسين رشيد876211851009006

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحيدر كاظم حنون شير877221851023016

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية القانون/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى شاكر حمود عبد الواحد878141851008053

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة البصرة553.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيصادق محسن جبار علي879161851135043

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية549.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمصطفى مع هللا صكبان صياح880241851027101

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى541.0اعدادية كنعان للبنينتطبيقيمحمد عدوان صالح مهدي881211851013051

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيهبه حسين عبد عالوي882131852099021

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0اعدادية االمام الصادق للبنينتطبيقيحسين محمد ياسين مجبل883131851002013

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية القانون/جامعة ميسان524.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمجيد عوده حسين ساجت884281751022059

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمنتظر مجيد سلطان شنيو885131851024035

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور الهدى جاسم محمد مطشر886151852044048

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد509.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيابراهيم حسن ابراهيم محمد887281851039001

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة499.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمصطفى ناجي محمد فهد888191851066047
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كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيساره ازر ظاهر رضوان889131852117036

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية496.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقيمؤمل ابراهيم محي حسن890241851160026

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد496.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيظافر شاكر محمد طلب891101851155013

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيزين العابدين ستار نصير والي892221851028048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد565.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد عدنان خلف عباس893101841013133

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء عبداللطيف علي حميد894131842091067

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد536.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيجمال خالد محجم خليفه895121841020028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيصابرين عالء نوري نجم896131852117049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيبهاء حسون فليح حسن897221851028016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيبنين حيدر جعفر كاظم898151852056004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة500.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيكرار محمد حمد جالوع899161851076050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد499.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيابتهال سعد حسن علي900281852077001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد496.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيجوان محمد صالح كامل صالح901141852106005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد كريم902221851008002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبراء هاشم محمد عبد903151852040001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيرقيه جعفر صادق علي904151852042013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس سالم كطافي طريد905161851039066

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد490.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء جبار هاشم طويرش906131852107013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد490.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمروه فتحي حسين شفيق907131852080026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد490.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن ليث عبد النبي سلمان908141851016027

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية الوفاق للبناتادبيتقى عباس فاضل علوان909121822103008

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية الحقوق/جامعة النهرين604.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين صالح حسن جبر910141821037093

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601.0اعدادية سيناء للبنينادبيحسن جواد حيدر قادر911131821019008

كلية القانون/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيسجى هادي معن حسب912121852112019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعبد  الرحمن حميد عبد صبار913121821018028

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد حسن سعد عنيد914151821005006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية النوارس للبنينادبيمحمد عباس سعيد فالح915131821027027

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية بالل للبنينادبيمعاذ حسين علي نايل916101821055049

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس عبد الجليل عبد الساده فرحان917141821037177

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر سلمان محمود محيل918141821012023

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيوديان صالح مشوط خليفه919101822099043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفردوس للبناتادبيهدى جعفر جاسم يونس920131822118171

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية المربد المختلطةادبيعبد الجليل هادي فياض علي921111821152016

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين عبد هللا شاكر كامل922161821049026

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد495.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد علي أبو الشون عبد923101851030011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد489.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيكرار حسين وحيوح حسين924111851006122

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد576.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايه عشتار محمد حسين925111822077002
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد575.0ثانوية االخيضر للبناتادبيفاطمه جليل نعيم خليفه926121822116021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيزين العابدين جمعه خليف فهد927141821029027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمؤمل سليم عباس جابر928151821018091

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد564.0ثانوية طيبة للبناتادبيضحى احمد حسين غالم929131822116037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0إعدادية المروج للبنينادبيباسم جمعه غالي خلف930141821013034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد553.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب علي عبد ازغير931151822042039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد550.0ثانوية النزاهة للبناتادبيرقيه حسين رهيف حمد932141822093031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة ميسان548.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحمزة رحيم حسين محيسن933281821016016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد قيس كاظم عنيد934141821061065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيكرار جاسم حميد عباس935101821060094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعبد العظيم غانم خليف جبر936141821028070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسام عماد عباس جاسم937141821030015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد سلمان داود راضي938141821038131

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيرقيه صباح كذه طلفاح939101822222009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية قباء للبنينادبيحيدر مهدي شريف عباس940151821010036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية531.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيشهد احمد حسين حمادي941141822220034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة ميسان529.0ثانوية الميمونة للبنينادبيحسين طارق فهد شواي942281821019015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة ميسان527.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيعلي فراس قادر راهي943221821311044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه رعد عبد الرحيم حمادي944131822073035

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية534.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد صبار خميس945101842136048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة سامر صالح مهدي946131842071088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط503.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيرضا سالم عبد الرضا محمد947141841017048

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت497.0اعدادية القناة للبناتاحيائياستبرق ثامر كمر علي948131842072004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاحيائيروال طالل احمد شهاب949311842080024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد فاضل داخل مسلم950121841026116

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين عبد صبر كاظم951271842160036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0اعدادية المنهل للبناتاحيائيضحى خالد فوزي ظاهر952111842114060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد476.0اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد ستار جبار نعمة953131841003005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد475.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحمزه ضياء محمد اسماعيل954131841031022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعباس احمد فرحان علي955151851008020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد سعد هادي بطاح956131851012008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت515.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقينبأ محمد غناوي شبوط957131852099018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمهدي عبد الستار صالح محمود958101851017066

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد493.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي رحيم غانم جوده959151851005067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيسجاد ضياء عبد الحسين عبد960151851002034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد بندر961151851017005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمرتضى محمد فهد عبد هللا962151851018036
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب جابر دحام جبر963151822053044

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء علي ثابت حسن964151822055033

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية582.0ثانوية االمال للبناتادبينورس سالم اعبيد رسن965141822108064

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0ثانوية الكوثر للبناتادبيايات حسين صدام الزم966131822122006

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0الخارجياتادبيازهار نصيف سيد نعمة967131822401002

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر علي ادعيم اخضير968151821007212

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن جواد فليح حسين969141821061028

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد563.0اعدادية العزة للبناتادبيمريم عبد الكريم هادي جعفر قاسم970121822118040

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيايمن محمد عبد الرضا يعكوب971101821024022

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيثائر جواد عبد حمود972191821101006

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0ثانوية تاج الدين للبنينادبيايمن شاكر محمود داود973261821032005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الماثر للبناتادبيطيبه طالب غالي لفته974151822051077

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد554.0ثانوية البالد للبنينادبيعلي عناد فارس جاسم975121821008023

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء سالم مساعد حسون976141822121006

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب محمد بنيان شريده977151822051061

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية عشتار للبناتادبيزينب حاتم ضيف خاطر978111822086019

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى يحيى كاظم خلف979141821061133

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0ثانوية المربد المختلطةادبياثير عماد فالح حسن980111821152001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية545.0الخارجياتادبيمريم  بدري محمد علي حسين981101822401044

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء كاظم حسن فليح982151822040055

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد545.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب جاسم عبد الحسين كاظم983151822042037

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/جامعة سومر542.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحيدر جبار خضير غالي984221821082013

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد542.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء احمد رحيمه سيد985151822040040

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد542.0االعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه مهدي علوان عبد الحسين986141822143039

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي احمد طريفي موشر987141821025027

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد540.0ثانوية الوهج للبناتادبيوجدان جبار حسن خليوي988141822116027

كلية التربية/الجامعة المستنصريةمعلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية537.0اعدادية المركزية للبناتادبيورود علي حسن عبود989131822119042

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيآيه علي عبد هللا عارف990211822179004

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيايمن احمد حميد فياض991111821053031

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن محمد خلف عودة992151821008031

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد535.0ثانوية االعتدال للبناتادبيايه عباس هليب خلف993131822077008

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى حسن فليح حسن994151821008133

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمسلم شامل فرج كريم995221821376138

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عباس باني مرعب996131822094028

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد531.0اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق سعيد سلمان997131822107111

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين ناظم باقر حسن998151821011013

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية527.0اعدادية االسراء للبنينادبيحارث ياسين محمد رشيد999101821011010
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيرسول عبد كريم جاسم1000141821045018

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية525.0ثانوية الفوز للبناتادبيهاجر ناصر عبد هللا جاسم1001131822099058

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية سومر للبناتادبيايات محمد حسن هادي1002141822072007

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد524.0اعدادية الفكر للبناتادبينور فاطمه محمد عبد هللا علي1003151822056075

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية519.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيابراهيم عباس محمد علوان1004111821151001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية518.0اعدادية البراق للبنينادبيفاضل تحسين علي عبد1005151821002074

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى517.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحسين ياسين عبود مسعود1006211821084011

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد517.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء لطيف شالل شهاب1007151822047053

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد516.0اعدادية الدغارة للبنينادبيزيد علي مونس حمزه1008241821008021

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد516.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبياسعد مطلب خضير رحيم1009121821208008

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0اعدادية الهدى للبناتادبيديانا لطيف شالل شهاب1010151822047032

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينبأ فائق خلف بنيان1011141822124061

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة سامراء511.0اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد نضير محمود عيدان1012231821051050

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه باسم جمعه داخل1013151842056056

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية613.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسجاد ماجد جبير حنش1014241841153004

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد611.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيقاسم رحم سلمان برع1015221841365036

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيغفران عادل كطان حسين1016151842051086

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0اعدادية االمام للبنيناحيائياحمد حسين صالح مهدي1017231841013002

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة االنبار579.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيزيد احمد عالوي فياض1018321841060015

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0ثانوية دياكوي للبنيناحيائيمجدي حمود عبد عطية1019311841008025

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد568.0اعدادية النور للبنيناحيائيجعفر فياض عبد الكريم حميد1020121841026023

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء رحيم حسن غضيب1021131842107036

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد564.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة بنت الحسين احيائيأيناس عقيل صبيح محمد علي1022141842096005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيهيثم عوده خضر حسين1023141841028097

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0ثانوية الشجعان المختلطةاحيائيمرتضى سعد عطيه عبود1024261841176010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حيدر محمد جياد1025231841042077

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل545.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمرتضى حسين عبد خليفه1026221841030035

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم538.0ثانوية المقداد بن عمرو المختلطةاحيائيامير مسلم كطان معلعل1027121841170005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس ريسان عبد الحسن حنون1028221841098054

كلية التربية/الجامعة المستنصريةالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط531.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى سمير محسن علي1029141841019087

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيلبنى اسعد دلف حمود1030111842082060

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرواء خالد محمد طاحوس1031101842221024

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيموج شاكر محمد حمزة1032111842133057

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0اعدادية يافا للبناتاحيائيتبارك عباس حنش محسن1033131842107014

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعمار حسن فليح محمد1034221841100017

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت516.0ثانوية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين هادي عواد1035101841041040

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت516.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيحامد ابراهيم احمد دبيج1036101841157001
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة كربالء516.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزهراء مرزه حمزه حسين1037261842108056

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد516.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيفاطمه هادي اكريم اموير1038151842051097

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية515.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيجنات باسل عبد الكريم قدوري1039101842105009

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار514.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيانس مشكور محمود دواي1040191841071016

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم512.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجاسم علي حسن علي1041141841016022

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية512.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين جاسم جبر1042231841042073

كلية التربية/الجامعة المستنصريةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار512.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد نبيل وفيق مصلح1043191841015075

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيدعاء حردان سرتيب محمود1044151842050022

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر حسن علي1045261842121007

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية508.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفاطمه غالي حسن هالل1046141842122012

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم بشار عبد الرزاق نوري1047151842046144

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية علوم البحار/جامعة البصرة507.0ثانوية السالم للبنيناحيائيساهر اياد صدام خزعل1048281841005010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية647.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيرهف احمد جبار غافل1049101852107005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد609.0ثانوية االبتكار المختلطةتطبيقيعبد الرحمن حميد علي مشوح1050111851151016

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية606.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيليث كاظم جاسم مزراك1051241751027079

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيعقيل عبد محمود خنجر1052261851016025

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة ذي قار579.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد رشيد بنيان1053221851077038

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيكرار ابراهيم طارش حسون1054221851310126

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت566.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر ضاحي حسين واوي1055271851045065

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية الحقوق/جامعة النهرين551.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيانس مالك حمود عبدهللا1056131851030011

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي نصير عبد الخالق جبار1057251851016036

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية الدغارة للبنينتطبيقيعباس راهي كشاش شدهان1058241851008010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيضياء فالح ياسر حمد هللا1059221851051023

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية533.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقينور عباس فرحان كريم1060241851160035

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقياحمد حمزه نعمه ياسين1061241851005001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن فليح حسن1062221851034060

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيمهند ياس خضير شعالن1063261851155026

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمحمد عباس حسين سمير1064221851046064

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيأمجد تومان داهي عبد هللا1065241851017001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيابراهيم رسول ديوان عبود1066221851041001

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقياحمد تحسين عطيه عبد الزهره1067241851027005

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة القادسية522.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد صادق سجاد حمود عيدان1068241851017081

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط519.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقيمحمود شاكر كاظم عطيه1069241851160029

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى قاسم سلمان شذر1070151852040014

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد518.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمنتظر عبد زيد عباس محمد1071271851024092

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمشتاق سلمان قاسم رضيوي1072221851046070

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد513.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه عباس عبد الموجود عبد السالم1073131852070033
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كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد عبدالكريم عباس اعليوي1074131851012058

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد علي مضحي1075101851011018

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية511.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيطه خير هللا عبد الحسين خليف1076231851255020

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي كريم محسن حسين1077131851014033

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد504.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيجعفر عبد الزهرة محسن سماري1078151851071037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد675.0ثانوية النعمان للبناتادبيطيبه طه ياسين جليب1079131822102017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينب محمد حنان عيال1080151822045072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد جواد عبد الكاظم حمزة1081261821016036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية االمل للبناتادبيغدير صدام حسين جابر1082141822144036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد575.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبينشوان صباح حسن راشد1083151821008157

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0اعدادية الرميلة للبناتادبيضحى حسن جار هللا عوده1084151822044071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه باقر كاظم محسن1085151822058068

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيامير مزهر سوادي شاهين1086131821012024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد541.0اعدادية االستقامة للبناتادبيشيماء عبد هللا نوري حمزه1087151822058062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء احمد لطيف حبتر1088131822094002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد حيدر هاشم حسين1089131821012065

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن جبار حسن مشيل1090151821001018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسكينه عبد الرحمن محسن حمودي1091131822093064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0ثانوية الكوثر للبناتادبيبراء باسم قاسم زبون1092131822122012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد526.0ثانوية النزاهة للبناتادبينورين صبري جبر جالل1093141822093085

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور فالح ظاهر حاجم1094141822133064

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي باسل عبد الرحيم رشيد1095131821042053

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد515.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبياسراء صالح هادي هندي1096111822095004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد514.0ثانوية الخنساء للبناتادبيهبه خليل ابراهيم تقي1097141822107049

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد باقر ثاير مزود خلف1098141821048080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد511.0اعدادية السدة للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد الحسين1099231821016058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي صبيح كعيد شاهين1100141821028077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية507.0ثانوية الثائر للبنينادبيمهدي نصيف جاسم محمد1101181821130013

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/جامعة بغداد506.0ثانوية السجود للبناتادبيمنار احمد سلمان غانم1102141822065058

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد506.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغسق رعد عدنان كاظم1103141822106032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية ام ايمن للبناتادبيايات سعدي خليل محمد1104141822134006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب جاسم احمد خضير1105141822075095

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء حيدر عبد الرزاق جعاز1106151822056021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد501.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحنين مؤيد شمخي عاصي1107151822055014

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الرميلة للبناتادبيساره احمد محسن خلف1108151822044057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزينه شهاب الزم فنجان1109151822040071

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية498.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرغد عادل جبار عوده1110141822115031
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك حسين كريم رزيج1111151822047105

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى496.0ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم وسام حسن هاشم1112101822090041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيقطاف حازم حسين جدوع1113141822092036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد494.0ثانوية الفضائل للبناتادبيأرسال نوري موسى كاظم1114141822083001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد494.0ثانوية النسرين للبناتادبيشهد هاشم فاخر محمد1115131822129012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب محمد جبر هادي1116131822084020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد493.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرقية زهير كريم حسون1117121822087017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد491.0ثانوية ام ايمن للبناتادبيشهد ماجد عبد الحميد عبد المحسن1118141822134035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد490.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعباس وليد محمد والي1119121821044039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيفاطمه ياسين ابراهيم فيصل1120111822220056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد488.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعلي محمد علي نور محمد1121141821032037

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية487.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيظاهر حبيب اغميس احريز1122131821252061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب علي نعمه علعول1123141822075105

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين حسن زهير حسن1124141821045012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية البلديات للبنينادبيأحمد كريم حسين شفيه1125141821037017

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية485.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرسل قيس حسن زمان1126131822093031

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرقيه محمد عبد الرسول حمودي1127121822127046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية484.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى يونس ابراهيم سليمان1128151821001139

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور احمد صالح محمد1129131822071128

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي كاظم جاسم موسى1130121821044056

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي ناصر عويد شاطي1131131821008106

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرغد مجيد حسين وادي1132131822094022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب هادي حسين عبيد1133141822072042

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد473.0اعداية الهدى للبناتادبيزهراء خالد جفات محمد1134141822077028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية السويس للبنينادبيعمر حازم محمد صالح1135131821006072

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبياحمد فاضل جبر علي1136151821018005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد471.0ثانوية النسرين للبناتادبيرانيا عباس نجم عبد هللا1137131822129006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الرميلة للبناتادبيدنيا يحيى هليل عليوي1138151822044030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0االعدادية المركزية للبناتادبيمنتهى عباس حسون خميس1139141822143043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبه سعد شحين حمود1140151822048082

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيانمار كريم عبد الزهرة صالح1141131821255003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيمصطفى منذر محمد شالل1142131821025046

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية468.0اعدادية عائشة للبناتادبيمالك عوده حسن صايح1143141822074102

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور فرحان سرتيب محمود1144151822050108

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية البتول للبناتادبيداليا محمد سلمان عبود1145111822072026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية467.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد محمد راضي ضمد1146151821007077

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية الحضارة للبناتادبياميمه سعد شحاذه صالح1147101822108005

206 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى رحيم عودة طاهر1148151821003120

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية النزاهة للبناتادبيزهراء سلمان جبر ضاحي1149141822093039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين جاسب كاظم زغير1150141821018023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار كاظم حمود راضي1151151821007153

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي خميس كاظم عبد هللا1152211821239012

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية463.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء فوزي كاسب عبد الساده1153131822126026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيآية طاهر مهدي صالح1154141822067008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية462.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد جاسم جبار شذر1155111821017045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد حمد خلف محمود1156141821019002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور ضياء جلوب محسن1157151822049104

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية النضال المختلطةادبيريام كريم صافي عباس1158111822157010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية460.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء عبد هللا محمود شايع1159151822056023

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيايه عبد الكاظم عبد االمير طاهر1160111822081009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد459.0ثانوية الفضيلة للبناتادبياميمة محمد رحيمه حيدر1161151822045010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيلبنى رعد محمد جوهر1162141842091021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيكرار علي رمضان ابراهيم1163131841012107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى546.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيامير علي عبد حمود1164141841019015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيباقر ثائر صاحب شنيشل1165131841012024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء احمد محسن قاسم1166141842074061

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد520.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي1167131841256025

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد510.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب عامر حسين عباس1168141842108043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينبأ حميد شاكر مطرود1169131852093067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه حسين محمد محل1170141822075159

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيديانا باسم محمد غازي1171151822055022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية سيف الجهاد للبناتادبيرسل فتحي ابراهيم سلطان1172171822243006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية السياب للبنينادبيياسر جميل ابراهيم جواد1173111821028070

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية453.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد هاشم قاسم دلي1174151821004076

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحمد جواد كاظم ساهي1175221821307082

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية االنوار للبناتادبيرقيه محمد عبد االمير حسين1176121822104012

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد451.0اعدادية قباء للبنينادبيسجاد حسن علي عجيل1177151821010039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت451.0اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد اسعد ابراهيم احمد1178211821054002

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم عالء احمد حمادوش1179111822089045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر عبد هللا عباس عبد1180141821029091

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةقسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية443.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم عادل محمود عبود1181211822140103

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي عبد هللا مهدي نجم1182151821006063

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيفضل عباس زغير لوتي1183161851002193

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد599.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحمزه عنيد كاطع سفيح1184261821026021
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0االعدادية المركزية للبناتادبيحوراء محي شالكه محسن1185141822143013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيليث محمد خليل ابراهيم1186121821027009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء عادل عبد الحسن وسخ1187131822092026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينه حامد داخل انصير1188151822051062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي حسن كشيش1189131822094039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية الرباب للبناتادبيرقيه علي كاظم كريم1190151822052009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية الزهور للبناتادبيبلقيس حسان فليح غضبان1191121822105025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط569.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين رزاق حسين خوين1192221821376024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط567.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي ناجي احمد محمد1193261821026048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0اعدادية المسرة للبناتادبيتبارك كاظم مطر معيضد1194151822041010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0ثانوية الصباح المختلطةادبيحسن علي حسن هظيم1195261821162006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء جبار محمد فرج1196261822111018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية الرباب للبناتادبيجنتي علي حميد عليوي1197121822125025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية المناهل للبناتادبيايات باسم صالح حسن1198131822126007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية حماة للبناتادبياستبرق سعد نجم ربيع1199111822084005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة550.0ثانوية الشروق المسائية للبنينادبيعلي جبار حمود عباد1200151821074104

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية الماثر للبناتادبيحوراء جواد كاظم فرحان1201151822051025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية الروافد للبنينادبيياسر غازي صبر عزيز1202111821025052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية539.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيشيماء صالح خليل صالح1203141822067064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية السجود للبناتادبيهجران حسن علي جنزيل1204141822065065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه الزهراء احمد كريم محمود1205151822053061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية جرير للبناتادبيحنين كاظم عبد حتروش1206121822089020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد530.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه يحيى فارس موسى1207131822071014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد530.0اعدادية الرباب للبناتادبيُرسل غانم جميل حبيب1208121822125037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية525.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبياحمد حسين حسن فهد1209151821003003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية521.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبياميمة سمير خزعل علي1210131822171002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد علي مريود مشكور1211151821008125

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك خليل محمد شهاب1212131822101015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد514.0اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه علي جاسم محمد1213131822094056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية513.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء هاشم راضي ياسين1214131822281017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد513.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيرقيه فوزي عبد الرزاق حسون1215131822283014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيهاشم عماد حسين هاشم1216151821018121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/جامعة بغداد510.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمهدي صالح عبد الحسن خلف1217131821026079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية النزاهة للبناتادبيهدى علي شهيد عبد علي1218141822093087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد509.0ثانوية االعتماد للبناتادبيعذراء عصام عذاب عباس1219141822191046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكاظم قاسم قند بريج1220141821028094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية507.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحسن صباح حسن عبد1221261821026008
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الرميلة للبناتادبينور زياده فاضل زغير1222151822044102

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية االستقامة للبناتادبيدنيا كاظم خلف لعيبي1223151822058029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد505.0ثانوية السدة للبناتادبيشهد ابراهيم عيسى كاظم1224231822110031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد505.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب عبد الكريم جبر واشح1225131822122031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد504.0ثانوية النورين للبنينادبيبسام نعمان حافظ سالم1226141821004011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد504.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيشهد سعد احمد جاسم1227121822016015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين503.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل عبد الكريم هاشم بدر1228141822079040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية503.0ثانوية تل السمر للبناتادبيمها عبد الفتاح نده فياض1229111822129015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية502.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرقية نوح محمد عباس1230131822079019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عبد حمادي سحاب1231121821036015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيبراء اسعد محمد اعبيد1232141822135009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد501.0ثانوية االمال للبناتادبيأنفال جميل حمد ابراهيم1233141822108004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيناجي أنيس ناجح حسين1234131821002083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية501.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب محسن علي حسين1235141822088036

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0اعدادية البيان للبناتادبيافنان عامر موسى حسن1236101822096004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى فاضل حمدان والي1237151821017105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/جامعة بغداد499.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء سامي صباح معارج1238141822124022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد499.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب عباس رحيمه حاتم1239151822053045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/جامعة بغداد497.0ثانوية الكوثر للبناتادبيسرى شمخي جبار ناصر1240131822122038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد496.0اعدادية الحفرية للبناتادبيضحى عامر موسى عاصي1241261822091029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد495.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيطيبة مجيد عيدان عطيه1242131822112034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء حارس مجيد حميد1243131822096012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد495.0ثانوية التألف للبناتادبيمريم حسين عبد االمير فاضل1244101822133054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية494.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبينسيم نزار محمد جمعان1245121821036029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية492.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياثير شهاب احمد عباس1246141821024004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد492.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي عوده جبر مبارك1247221821028045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد491.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمثنى سعد كريم نده1248111821150084

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب خالد بدر حميد1249131822118086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرانيا مازن عبد الرحيم محمد1250131822093027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد489.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب علي سلمان عبد1251131822097031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية عائشة للبناتادبينبأ محمد فليح حسن1252141822074107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية488.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد سعد مصطفى مثنى1253121821009075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد487.0اعدادية حطين للبناتادبينور الهدى جمعه محمد نجم1254131822103067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الحقوق/جامعة تكريت487.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيسارة طامي خضير عنان1255181822374015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية486.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر محمد ابراهيم حسن1256191821101021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب محسن راضي بدر1257141822073047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيرائد كريم ارضيان عسل1258261821203026
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد485.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسجاد نبراس عبدالكريم محمد علي1259121821036006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين عباس عبد المجيد شراد1260121821003021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيمصطفى احمد نوار ثامر1261111821151087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل483.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب فرحان مصطفى عبد الكريم1262131822071061

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0اعدادية الهدى للبناتادبيرحاب ثائر فالح حسن1263151822047033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد481.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء باسم طرير غانم1264121822098033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد481.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمصطفى ياسين خضير سعود1265111821042089

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط480.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمهند محمد جعفر جبار1266141821012095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية الوطن للبناتادبيحليمه محمد علي حمد1267191822257002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد480.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمود شاكر محمود محمد1268141821008098

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء479.0اعدادية االبرار للبنينادبيعباس صبيح نعمه غالي1269261821016027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسين فؤاد جواد عبعوب1270211821083004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيديار سعدون ناجي وحيد1271131822112015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعبد الواحد حامد محمد ابراهيم1272101821010012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية473.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيابو الحسن علي حسين عباس1273151821015003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية البسالة للبناتادبيمنار محمد حامد عطيه1274131822092056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0اعدادية الكرامة للبناتادبيغفران عبد الرزاق كاطع صلبوخ1275141822111043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر محمد امان قنبر1276141821028025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية البارئ للبناتادبيذكرى خضير محمد حسين1277111822119007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد469.0ثانوية الرافدين للبناتادبيرسل حيدر غازي محمد امين1278131822095012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرفاه حسن جمعه ثويني1279151822080019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت466.0اعدادية القدس للبنينادبيحسن محمد عبد هللا حمزه1280231821055013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرحمه ساجد سعود محمد1281121822127041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعماد الدين ستار علي فرحان1282101821024066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد466.0اعدادية الزوراء للبناتادبيحوراء صاحب كاظم سريح1283281822070013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه هادي خضير علوان1284121822105129

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزمن محمد صالح رميض1285141822067045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية البصرة للبناتادبيهالة رياض شاكر راجح1286111822109118

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيايات احمد هاشم احمد1287131822110001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد464.0الخارجيونادبيمثنى ابراهيم مصلح سلمان1288111821400038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية463.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا نصير تركي جسام1289131821015032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبينور صباح سلمان عبود1290111822164014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد463.0اعدادية النهروان للبنينادبيمهدي حبش شندي بردان1291151821020110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعلي قسام محمود عطيه1292111821204122

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار462.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيهند فرحان احمد كاظم1293111822151021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيعبد الحميد جمال حسن عبد هللا1294111821180078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعبد المجيد اسامة ياسين طه1295211821262010
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد461.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحمزه قاسم صالح حسين1296151821005029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية السياب للبنينادبيرحيم ساجد رحيم سلمان1297131821030028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الرواد للبنينادبيسيف صبيح خضير جميل1298121821024005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين مؤيد مطر خدام1299151821013030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد460.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء مهند عبد اللطيف احمد1300151822044012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد584.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا حمزه عمران1301231841003043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيمريم عصام عبد علوان1302141842071056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد537.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي قاسم عاشور مطر1303141841028063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة كربالء512.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف علي احمد داود1304271841005113

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية ام ايمن للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم مخلف حمادي1305141842134052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسن حاكم فضل محمد1306271841040007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية501.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمهند صالح ذياب فياض1307121841013049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة500.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيصالح مهدي سالم سلمان1308261841168009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيغفران عادل محمد شفك1309141842137021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسنين جواد كاظم حسن1310231741185006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية السؤدد للبناتاحيائينور حميد علي محمد1311101842122009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيسيف ثابت عبود ظاهر1312141841174003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية492.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيضحى احمد محمود رحيم1313101842118058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0ثانوية قريش للبناتاحيائياسيل خالد شعبان مخلف1314191842158003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل صالح طه ياسين1315141842066022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية489.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبأ كاظم زغير نغيمش1316151842040110

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد سامي عامر كاظم1317151841015034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيايه عباس قاسم عباس1318131842283008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار482.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد نعمه عزيز يونس1319231841002174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد غالب كاظم جواد1320121841030150

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد عبد الحسن نيروز سلمان1321121842105094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور الهدى فاضل بجاي معيبد1322141842225096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الطب البيطري/جامعة تكريت478.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرانيه فيصل علي عجاج1323121842083014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/جامعة ذي قار474.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيضمياء حسن عزيز حميدي1324221842141107

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط473.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرجاء ضياء فرحان طارش1325151842040050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة سامراء469.0ثانوية الرضوانية للبنيناحيائيناطق نزال ابراهيم عباس1326101841041081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء469.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائياحمد حسين محمد ابراهيم1327231841183001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية468.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب عماد كاظم عبد1328141842079049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةعلوم حاسبات522.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقياصاله جواد كاظم قاسم1329141852089002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى519.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي سجاد ابراهيم غني1330141851016062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيسجاد رياض خنجر كزار1331151851013025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمالك محمد طاهر عبد1332141852140052
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحيدر كامل خزعل رحمه1333151851007041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة النهرين497.0ثانوية ام ايمن للبناتتطبيقيطيبه محمد مطنش هاشم1334141852134025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد494.0ثانوية ابن البيطار المختلطةتطبيقيوئام عامر سلمان ذعار1335111852167005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد491.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيعلي اسعد كاظم محمد1336221851079017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيجهاد حسين حسن عيسى1337261851011010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد489.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسن غركان مهيلب ميسر1338161851135013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد487.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقييوسف سالم كاظم شمخي1339151851005114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيأحمد رياض محمد أحمد1340221851270002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين ماجد سالم شخير1341131851045013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة474.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحازم علي حسوني عبد الحسين1342221851011018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي صدام حميد جبر1343291851005075

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياشواق كامل سلمان جاسم1344131852070003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط471.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب حيدر شنيت جابر1345221852105046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد مطر1346141851047112

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد491.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين علي كاظم جعفر1347141821029018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسارة هاني خضوري داؤد1348141822106020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0ثانوية النوارس للبنينادبياحمد ثامر شبيب شلش1349131821027005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية القانون/جامعة سومر481.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسين جواد كاظم زاجي1350221821039013

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ثانوية الضفاف للبناتادبياسراء خير هللا انبيت محمد1351141822090002

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد الرحمن عدنان اسماعيل ابراهيم1352101821155014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين عامر غافل حسين1353141821061040

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياسراء نزار سامي خليل1354131842117018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد459.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد كاظم جاسم محمد1355141821049079

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية453.0اعدادية البتول للبناتادبياسالم عباس فاضل مدور1356111822072005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيكرار حيدر كريم حسين1357121821002034

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمرتضى ميثم جواد كاظم1358131821024100

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمصطفى عبدالحسين عجيل مشيفي1359141821174052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد473.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيباقر فالح خلف شاهر1360121841031030

كلية الطب/جامعة البصرةكلية الصيدلة/جامعة بغداد695.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائيدعاء بارزان رفيق توفيق1361161842290019

كلية الصيدلة/جامعة البصرةكلية طب االسنان/جامعة البصرة691.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبة احمد شامر كطامي1362161842204042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسارة علي فاضل عبد الحسن1363161852230013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة623.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيبدور ناصر ياسين خضير1364161852383109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد621.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيشهد وسام جواد قاسم1365161852146007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية التمريض/جامعة البصرة655.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيسارة علي مريدي عبيد1366161842268016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علوان نزال1367161842145089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيكوثر باسم ناظم كاطع1368161842202126

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة648.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيتقى عبد الحسين حسن كعيبر1369161842171010
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة633.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد جميل محمد1370291851003123

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة678.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيمريم منجد محمد حسن1371161842174022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية676.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسين لطيف عبد حاشوش لطيف1372161841006011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز670.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض عزيز غضبان1373161841064007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار668.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيافنان تحسين عبد القادر دوحي1374161842145009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيريم محمد محمد عبادي1375161842226028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مقدام كاظم هاشم1376161842197053

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيبنين رمضان راشد خفيف1377161842293010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز657.0ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي عبد هللا1378161851095012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتتطبيقيهبة لؤي هالل هاشم1379161852263011

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة645.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقينور محمد رشك راشد1380161852187040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي اسامه عبد الرضا محسن1381161851105021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت644.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمحمد فليح عبد الحسن عبد الحسين1382161851029026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء632.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة عادل نصر زغير1383161842215010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز675.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيمروة علي عبد الحسين عبد علي1384161852152058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان670.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيذو الفقار مجيد علي حسين1385291851003094

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز669.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل جوده طاهر1386161851076031

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياديان فالح حسن خضير1387161842204001

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهره كاظم ابراهيم ناصر1388161842165202

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينوال عبد القادر حمزه عبد العباس1389161842152208

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة640.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه خليل ابراهيم ناصر1390161842165144

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساجدة جواد كاظم بهيدل1391161842207036

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة629.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء انمار جبار شنان1392161842228043

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية629.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشكران اسعد احمد هادي1393161842184157

كلية العلوم/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة621.0ثانوية الساجدات للبناتاحيائيذكرى رافد خليف جابر1394161842144005

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية616.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ياسين موسى حسين1395161842165248

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار615.0ثانوية القدوة للبنيناحيائيمنار احمد خضير عبدالمحسن1396161842314016

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية611.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيريهاب شديد كاطع شعير1397161842380015

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة610.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيمروة اسعد سلمان عيسى1398161842220029

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياكرام محسن عبدالصاحب هاني1399161842165022

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء602.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيايات عباس جواد عبد الرزاق1400161842380045

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب باقر ناصر لفته1401161842152102

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة596.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب عالء ابراهيم كريم1402161842234033

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى595.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرنا كاظم ريسان حسن1403291842057117

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة590.0ثانوية الفارابي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحيدر هيثم كاظم شرهان1404161841110006

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه خلف غبيش غضيب1405161842152160

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة590.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائينور الهدى جبار عبد الزهره حسن1406161842268026
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كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى588.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيحسين سلمان عبود مبارك1407161841063008

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيرباب صباح لفته صالح1408161842220013

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة568.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور حسين علوان جبيل1409161842237025

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسمير احمد شهاب جودة1410161841139027

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء محمود محمد رضا حميد1411281842070026

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة558.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيايه خالد جبر هاشم1412161842179008

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيشهد عبد الستار مطشر عبد الستار1413321842029041

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين حساني جابر ظاهر1414161842210014

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيذو الفقار حسن علي حليحل1415161841084042

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيابتهال ضمد جبار ضمد1416161842333001

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة544.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور سجاد حسين كريم1417161842148011

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة الكوفة540.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حسن هالل عبد1418221842135069

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز647.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيضحى ايوب سلمان ابراهيم1419161852308005

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسجى علي محمد خضير1420161852150022

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة607.0ثانوية الشام للبناتتطبيقيزينب جبار خلف فياض1421161852254018

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية594.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد خلف خليفة1422161851074010

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة586.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء حميد عبد الصاحب حسون1423161852174010

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية584.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيغصون لعيبي دنون حسين1424161852169083

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين علي ساري1425161851099004

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت581.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيكرار تركي فياي باشاغا1426161851080033

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة580.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي لؤي خلف محمد1427161851060094

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير فاضل جياد1428161851089067

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة576.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقياسراء حسين علوان عبيد1429161852241002

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب رواء احمد خضر1430161852183015

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة574.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب علي سامي غانم1431161852169062

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل569.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمصطفى محمد موحي حمود1432161851099034

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى563.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيكاظم خالد صالح عبد هللا1433161851075109

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عواد سالم عاتي1434161851060160

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت554.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم ناظم محمد خنجر1435161851060127

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة550.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فريد عبد الملك عبد المعبود1436161851085075

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد فوزي زعيبل طعمه1437161851053012

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء545.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييوسف حميد خلف عويد1438161851355322

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيريتاج خير هللا حسن عبادي1439161852172015

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمشرق عواد زعون حسين1440161851060179

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة526.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيعايده غالي علي ارباط1441161852299014

كلية العلوم/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة524.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير صالح فالح1442161851005025

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى524.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد محمد حسين1443161851355021
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كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى521.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيعذراء حيدر زبيد وشيح1444161852244019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة541.0ثانوية النصر المختلطةاحيائيعلي رحيم جاسم فريح1445281841104014

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة532.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمثنى حسن طالب اسماعيل1446161841089050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيجعفر عباس رعد عيفان1447161841060018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيضحى وليد خالد محمد1448161842146017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقينبيل عماد حميد محمد1449161851139110

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد رعد عداي علي1450161851308015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى جمعه عجيل عبد الرضا1451221851042059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز فراس توفيق عبد الرحمن1452161841108007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية588.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور جبار كاطع حاجي1453161842153038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة534.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبه قاسم الزم غانم1454161842226093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعباس عماد قاسم عبود1455161841105008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائينجم الدين تحسين نجم عبد1456161841015032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق ليث محمد حسن يسر1457161841348008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية572.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم جاسم مكي1458161851108023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة564.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم حسون محمد1459161851010011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الباري عواد1460161851075043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي احمد راضي ابراهيم1461161851075083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة549.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور باسم احمد كاطع1462161852162026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة546.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه صالح مجيد عزيز1463161852183028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيرضا مهند طالب علي1464161851019062

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية544.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه شاكر صالح مهدي1465161852169093

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر ماجد حميد عبيد1466161851357112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيانجاد محمد عبداالمير حسن1467161852381017

كلية القانون/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة605.0اعدادية الهدى للبناتادبينوران عادل جاسم وادي1468161822150052

كلية القانون/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة الزم ناصر نصار1469161822179030

كلية القانون/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة567.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد جواد كاظم دخينة1470161821046079

كلية القانون/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة564.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبييوسف توفيق كشيش محمد1471161821062098

كلية القانون/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة557.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين جواد كاظم عبود1472161821049021

كلية القانون/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة555.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة باسم حمزة عبود1473161822287119

كلية القانون/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة541.0اعدادية االعالم للبنينادبيمحمد صادق عدي عبد الرضا شري1474161821045027

كلية القانون/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة537.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد مجبل فرحان هجرس1475161821112070

كلية القانون/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة532.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمود ناجي عبد هللا خلف1476161821030089

كلية القانون/جامعة البصرةقسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبود فيصل محمود1477161842280035

كلية القانون/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة596.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمة عامر علي شداخ1478161842232020

كلية القانون/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة587.0اعدادية الزبير للبنيناحيائياحمد عبد الحسين مجاهد محبوب1479161841034002

كلية التمريض/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية667.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم احمد مزعل ماهود1480161842152185
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كلية التمريض/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياصاله يعقوب يوسف عبدالواحد1481161842165017

كلية التمريض/جامعة البصرةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة652.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيضحى حسنين جبار سبتي1482161842283020

كلية الزراعة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار497.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيهبة زهير دريول خنيفر1483161852278012

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار488.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينور محمد عبد الحسن نجم1484161852210111

كلية الزراعة/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمنتظر محمد هميلي جبار1485161851012075

كلية الزراعة/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكاظم حسن عبد المجيد عبد الرزاق1486161851001134

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة474.0الخارجياتتطبيقينور جبار صفر لفته1487161852401045

كلية الزراعة/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية474.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي هادي حسن غالي1488161851039103

كلية الزراعة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة الموصل463.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس سبتي عباس1489161851353090

كلية الزراعة/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية455.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيعقيل فاخر جياد خضر1490221751094010

كلية الزراعة/جامعة البصرةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيحياة عبد الكريم صباح حاجم1491161852219013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة608.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة ثامر موسى حسين1492161822215024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة594.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزهراء طارق محمد ابراهيم1493161822283013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0ثانوية صنعاء للبناتادبيمريم علي حافظ محمد1494161822221022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسن عباس والي سدخان1495281821045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة545.0اعدادية الهدى للبناتادبيهبة سالم عبد النبي حسين1496161822150054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط540.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد هللا جليل كريم موسى1497281821010033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0ثانوية ميسان للبنينادبيصادق احول كريم حميدي1498281821027034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة527.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمحمد بهجت عودة مهلهل1499161821136036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي عبد المنعم حسين عبد علي1500161821056024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة522.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب عبد الكريم محمد مثنى1501161822168015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعباس عدنان مهدي صالح1502221821041032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة515.0اعدادية المرفأ للبناتادبيفاطمة هاشم عبد القادر حمد1503161822213032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة511.0اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى عباس خضير عبد الرضا1504161821016063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيباقر عودة رحمة كاظم1505161821306008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية506.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد جعفر عبد هللا دويس1506161821012043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة502.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعباس قاسم خضير عباس1507161821041023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة500.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء يوسف يعقوب عبود1508161822220030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة497.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهند انتيش عباس موسى1509161821028040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء490.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد رضا حجاز حسن شنته1510161821030082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة490.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب رياض طالب ابراهيم1511161822227046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة488.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيخديجة صالح قاسم علي1512161822287048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0اعدادية األصفياء للبنينادبيجبار سالم جبار سلمان1513161821099006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيتبارك محمد عذاري لفته1514161822294007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين خليل ابراهيم حسن1515161821017012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة475.0اعدادية  الميقات للبناتادبيروان فرقد عبد الحسين كثير1516161822194029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة473.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيرضا ستار جبار منشد1517161821366009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة472.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيمريم فائق عبد الباقي خماس1518161822204017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة581.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الجبار عبد هللا1519161842166013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى معتوك الزم سلمان1520161842202161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعباس عبد الرضا جاسم عذيب1521161841036027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة491.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعلي داود سلمان اتهام1522161841002032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيابرار عبد الكريم عبد الصاحب حسين1523161842163001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة477.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيقاسم سعيد عبيد نتاش1524161841069060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبدالحميد جدوع1525161842280032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة469.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيايات عبود لفتة حمود1526161842210009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة460.0اعدادية المرفأ للبناتاحيائيزهراء محمد حسن لطيف محسن1527161842213012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة456.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهديل فرات مجيد ادريس1528161842218088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة454.0اعدادية غزة للبناتاحيائيساره عباس محسن كريدي1529161842208038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا محمود سالم عيسى1530121841031088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جبار عجيل1531161841139046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل438.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب عبد الكريم جوهر احمد1532271842069060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيموسى عيدان عبد السادة خشان1533291841025071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى535.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد عبد الخالق ذنون خلف1534161851002113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحيدر باسم عيدان سالم1535161851068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحيدر حسين علي صنكور1536161751085030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة ذي قار518.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء عدنان عبد االمير عبد الحسين1537161852209015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة القادسية517.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقياحمد لطيف عواد عبد1538241851071007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيجابر محمد جابر محمد1539161851073005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد فرعون1540161851034126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة513.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب ستار جبار غاوي1541161852154018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية511.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيفاطمة محمود فتاح تقي1542161852176094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناجي ناصر قادر1543161851356062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة510.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء كاظم مغامس عبود1544161852226047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيضحى فالح جبر عبد الحسين1545161852244018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية507.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد ليث جبار صوالغ1546161851353018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيياسر محمود عبد الحي عبد السادة1547161851022120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيوهيب سالم وهيب حبيب1548161851135091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد علي عقيل عبد السادة طاهر1549161851007105

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحبيب ظاهر مطلك علي1550161851300008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة500.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب حسن عزيز بحر1551161752176036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياسماء ثجيل لوج محيسن1552161822252006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة526.0الخارجياتادبينور الهدى اسعد شمال بداي1553161822401161

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0ثانوية دجلة للبناتادبيمها احمد امين بارود1554161822243067
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبييوسف منصور محسن حسين1555281821017051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء فائق نجم عبد هللا1556161822179017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة495.0ثانوية الكوثر للبناتادبيسارة فاضل لعيبي كاظم1557161822200022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية القرنة للبناتادبيعذراء حسام عبد الحسين ناصر1558161822154036

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة البصرة489.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبياحمد وليد جاسم حمود1559161821312003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية المهدوية المختلطةادبيعبد الرسول فاخر عيسى حسين1560161821315009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0اعدادية األزكياء للبنينادبيجاسم سعد عزيز عبد هللا1561161821097007

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0ثانوية النصر المختلطةادبيعماد احسان خطار موسى1562161821305034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار قاسم علي راضي1563281821027053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة608.0ثانوية الوهج المختلطةاحيائيميثم فليح حسن دوحان1564221841343010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين محسن كاظم1565161842192029

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد قاسم رحيم عوده1566161841027030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة481.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عادل مهودر طاهر1567161842221008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة481.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي عادل عبد الحسن محسن1568161841061017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار481.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعباس محمد عبيد شاطي1569221841009025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة480.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيسكينة احمد هلول حمود1570161842177011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة479.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيعيسى مطشر طارق عامر1571221841259008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة590.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيانعام عاشور حاشوش مبارك1572161852309008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينورس مؤيد حنتوش حمود1573161852383088

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد االمير نعمه صافي1574161852383115

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتتطبيقيثناء جهاد فاضل جالي1575161852290003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيصادق مارد كاطع نايف1576291851008030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية526.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيكريم عبد الحسين صالح شمال1577221851045045

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد جبار محمد1578161851074049

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة515.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيحوراء تحسين عواد وادي1579161852154009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة المثنى514.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعلي فياض مهدي عبد الزهرة1580161851004045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة627.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفرقان جعفر صيهود ناصر1581161842207058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائياشواق عبدالحسين يونس حيدر1582161842301003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة572.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم غضبان1583161842177010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0ثانوية االعمار المختلطةاحيائيعلي عبد جابر صيوان1584221841273010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيشروق طالب عبد داود1585161842266004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيام البنين عبد الدائم جبر كريم1586161842207006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية567.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايمان جواد عبد الخالق كاظم1587161842218012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعادل سعدي صالح حثيل1588221841310067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيصفا قيصر هاشم وادي1589161842202099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة552.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيندى محمد رضا يحيى حسن1590161842221023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة549.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائياحمد صافي عباس علي1591161841135002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيشيماء جعفر صافي ياسين1592161842267006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينور الهدى غالب جعو عبد الصاحب1593151842049039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة536.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفريال هالل عيسى هالل1594161842283029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة530.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عوض جابر باتول1595161841135015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس طراد جازع1596161842192028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيحنين ياسر سهم محمد1597161842227004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة527.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيغفران لطيف كامل مغامس1598161842300026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة523.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيامجد حميد مشاي هذال1599161841034004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى523.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد علي راشد حسن1600291841005011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة522.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي عواد حديد عكال1601161841069054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيمنال ناجح ايوب عبد العباس1602161842177015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية519.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكاظم عبيس1603241841004032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة سامراء519.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيجاسم محمد هاشم جدوع1604281841151027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة518.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر خير هللا عبد العزيز1605221842204083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمها جاسم نجم خليفان1606161842210059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة514.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيخالده عبد الكريم سالم محمد1607161842183025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمحمد مطرود كوماني شيال1608291841100134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار507.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحسان رياض ميحان عبد1609221841033003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة501.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب جمال ابراهيم جتان1610161842228051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره سلمان ياسين عبد الهادي1611161842228061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة497.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء سلمان رضا هاني1612221842103011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة497.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيوارث راجي كاظم دحام1613221841003272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر494.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى غازي عبيد فريح1614261841010154

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى628.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيابتهال فائز ضيول جري1615221852095001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة623.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقييسرى عبدالجليل مهدي علي1616161852301025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة618.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهجران علي خليف فليح1617161852380071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة616.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينجالء نوفل قنديل مردان1618161852309059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة608.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيآيات عبد هللا فالح مزيد1619161852223003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية601.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيحوراء علي كراد ذبيح1620161852164013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة597.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرويده عبدالكاظم شاكر نواع1621161852299005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة595.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحنين فالح حسن احمد1622161852309017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار589.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمهدي جليل شنون نصار1623221851045056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيريم حمود عيسى سالمين1624161852240030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيايمن محمد فالح مزيد1625161851083013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة586.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيايالف وليد علي حسين1626161852218015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء582.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيوليد سعيد هزام عامر1627161851135090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيرمله ميثم كامل كريم1628161852299004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية581.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيحسن علي عزيز كزار1629161851356015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيأيمن وصفي عبد الصاحب حسن1630161851005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عبد المهدي سلمان1631161851136008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيخالد حميد سالم داخل1632161851025012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة567.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيكرار جاسم فهد معيدي1633161851068021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية566.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتتطبيقياالء غيث عبد الخالق داود1634161852202006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل561.0ثانوية صنعاء للبناتتطبيقيزينب محمد جابر محسن1635161852221009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزهراء مفيد صالح عبد النبي1636161852220018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية551.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيجعفر كاظم رحمن يوسف1637221851019009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة551.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتتطبيقيدالل عقيل صبري حسين1638161852263003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد بريسم راضي1639161851139071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة545.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد طالب داغر سعود1640161851010035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحبيب شريف عداي فالح1641161851083018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيزينب حسين عبد عويد1642161852252013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعقيل جاسم محمد عيدان1643161851300038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيجواد كاظم وديع مطر1644161851356013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيامين نوري صباح جمعة1645161851042005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة534.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيقمر ناظم عمران موسى1646161852278008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمة كاطع أشتيت كلش1647281852053013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة القادسية532.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيحسن طالب سلمان خضر1648221851019011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة531.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين صبيح علي رسن1649161851089022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة649.0الخارجياتادبيصابرين حسين ياسين سلمان1650161822401112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى كريم عبد الحسين حنتوش1651161821004054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة552.0ثانوية الزينبيات للبناتادبيساره عبد االمام يونس جاسم1652161822258022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة547.0ثانوية الكوثر للبناتادبياسراء غانم جاسب مطشر1653161822200003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة542.0اعدادية حيفا للبناتادبينور محمد محمود احمد1654161822220080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية535.0اعدادية االعالم للبنينادبيعبد العزيز احمد عبد الجليل رومي1655161821045014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة524.0ثانوية النصر المختلطةادبياحمد طه ياسين عبد الكريم1656161821305001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيزين العابدين صالح مهدي جوخان1657161821112032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0اعداية التضحية للبنينادبيعباس مسلم كريم جبر1658161821053016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة508.0ثانوية االحرار المختلطةادبيصالح نتيش محمد نصوري1659161821313011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل508.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيأحمد محمد ناصر حسين1660221821019006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0ث االباء المختلطةادبيباقر عودة مالك هاشم1661281821107001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة498.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمد ناجح نوري طالب1662161821310056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة497.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيرضا مهدي زعيبل عيال1663161821028016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينادبيحمزة سعدي عزيز حسين1664221821373014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى631.0ثانوية القدوة للبنيناحيائيزينب حسين عبدالزهرة عبيد1665161842314006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة596.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره ماجد حميد عنيد1666161842150022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة585.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاله عدنان حسين علي1667161842170039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسهير اياد رمضان حمود1668161842183052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيدالل عبد المجيد حميد فدعم1669161842161016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيحنين عادل ابراهيم محسن1670161852220012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء638.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيهاني زركي جابر رجي1671221851016055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيشروق محمد مصطفى ابراهيم1672161852183023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة618.0ثانوية هبة الرافدين للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم صادق ابراهيم1673161852235014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية603.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمهند جاسم داخل سعيد1674221851096078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد قاسم عبد مهدي1675221851096003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة583.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيكوثر عبد الكريم فاضل عباس1676161852225045

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة542.0ثانوية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه خالد اطوي راشد1677161822181022

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة البصرة530.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينور الهدى عباس دعير حمود1678161822288041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ثانوية المحاسن للبناتادبيزينب علي محسن موسى1679161822193012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان507.0اعدادية الزوراء للبناتادبيامال علي عبد كباشي1680281822070003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة489.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيابتهال محمد عبد علي حمود1681161822212001

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة484.0اعدادية الفواطم للبناتادبيساجده صالح حسن مشالي1682161822172041

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية482.0اعدادية األبلة للبناتادبيسمر محمد جاسم سلطان1683161822171033

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة478.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة عماد احمد محمد علي1684161822215028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة471.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء خالد لطيف داود1685161822243026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة470.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب حسين عناد خيون1686161822210056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب حسين فردان حبيب1687161822217048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيلبنى عبد هللا حسين سعيد1688161822253032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة458.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب جبار جودة داغر1689161822288025

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة457.0اعدادية االندلس للبناتادبيدانيه ثائر يوسف محمد حسين1690161822170010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان451.0ثانوية سيناء للبناتادبيآيات رسن عباس محمد1691281822064003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمنار عدنان عبد حنون1692161822162011

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان446.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيام البنين اسعد اكريم حاجم1693161822246003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ثانوية العلياء للبناتادبيشهد اركان صادق راضي1694161822227063

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية الكوثر للبناتادبياستبرق عمار تقي بالسم1695161822200002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب رحيم مناتي خماس1696281822082014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء نبيل علي خلف1697161822217046

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيدعاء ماجد عبد الرزاق يوسف1698161842226021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية علوم البحار/جامعة البصرة479.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب حيدر محسن عباس1699161842247036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة468.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرقيه احمد فيصل لفته1700161842383036

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة529.0اعدادية العقيدة للبناتتطبيقيزينب طاهر حسين مهدي1701161852231026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان509.0ثانوية الشام للبناتتطبيقياخالص علي جبارة عرمان1702161852254001
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كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة601.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمنار عبد الحكيم عامر ضاحي1703161822230048

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة589.0اعدادية العقيدة للبناتادبيفواطم يعقوب عبد الرضا احمد1704161822231050

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة582.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيلبنى احمد عادل طه1705161822236033

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة576.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسكينه حافظ جاسم موسى1706161822179024

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة565.0اعدادية القرنة للبنينادبيزين العابدين ابراهيم عطية عباس1707161821027018

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينورا ثامر خلف عبيد1708161822209081

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة561.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهدى حسن مرزوق موسى1709161822236040

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة559.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيريام احمد رحيم جاسم1710161822380018

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0ثانوية الشام للبناتادبيزهراء طاهر كريدي جدام1711161822254010

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة554.0الخارجياتادبيمنار جهاد موسى جعفر1712161822401149

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيعلي حسان عبد الحسن عبد هللا1713161821103017

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة536.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيداليا كاظم سالم شهاب1714161822217028

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية  الميقات للبناتادبيحنين وليد محمد لعيبي1715161822194020

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة534.0اعدادية المعقل للبناتادبيداليا عباس مهدي زامل1716161822169011

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة531.0الخارجياتادبيعهد عبد االمير كاظم مطشر1717161822401121

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيضحى عبد الحميد عبود مجيد1718161822245036

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة517.0اعدادية غزة للبناتادبيمريم محسن مشرف مبارك1719161822208029

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة514.0اعدادية الصادق للبنينادبيحسين كاظم بشاره حطاب1720161821031013

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة511.0اعدادية القرنة للبنينادبيعلي ناعم جياد سيالوي1721161821027036

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور صباح علي طاهر1722161822210102

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد حسن سلمان موسى1723161822287098

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة500.0اعدادية  الميقات للبناتادبيرسل فاضل نجم مطر1724161822194027

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبنين هاني عبد الكريم بوهان1725161822287035

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحمدي صادق حمدي شريف1726161821112027

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة494.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد علي سعد حمادي1727161821042103

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0اعدادية الهارثة للبناتادبيهدى حسين مزهر حنون1728161822176119

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة469.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمحمود مجيد هتير جلدي1729161821004052

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0اعدادية االجيال للبنينادبيسعيد حميد راضي كيفي1730161821014029

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة464.0الخارجياتادبيكوثر عبد االله عيسى موسى1731161822401133

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اللغات/جامعة الكوفة464.0اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد نافع جاسب علوان1732161821028004

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة463.0اعدادية االجيال للبنينادبيصفاء عطوان والي بجاي1733161821014031

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية القرنة للبنينادبيعباس راتب محسن نجم1734161821027024

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء بدر شاكر غانم1735161822243024

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة454.0اعدادية حمدان للبنينادبيسجاد عماد كاظم طارش1736161821046033

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0اعدادية شط العرب للبنينادبيصادق شهاب ياسين شهاب1737161821049046

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية الماجدات للبناتادبياسماء ناصر حاتم خالطي1738161822211003

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة سامراء446.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيحسين صادق ناصر حسون1739161821090010
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كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة443.0ثانوية الشهيد كاظم عبد هللا بدر للبناتادبيمنار سالم طاهر خنفر1740161822224049

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة440.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى جواد كاظم هادي1741161822150044

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة439.0اعدادية البيان للبناتادبيشهد هاني هاشم جابر1742161822223057

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبتول جابر مروح شريف1743161822287029

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية/جامعة سامراء430.0اعدادية الصادق للبنينادبيعلي كريم قاسم منومس1744161821031025

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشيماء صالح كامل حبيب1745161822236024

كلية اآلداب/جامعة البصرةالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0اعدادية التحرير للبنينادبيرسول محمد جبر منهل1746281821004049

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0اعدادية الزبير للبنينادبيمصطفى قاسم جثير ثجيل1747161821034055

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0ثانوية الزوراء للبناتادبيهند اسعد خضير حسين1748161822180018

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة576.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه عدنان ابراهيم حسن1749161842220025

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة534.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياالء مصطفى كاظم هادي1750161842243006

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة527.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه عبد الحليم سرحان رسن1751161842165493

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة512.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم حميد زغير كمر1752161842212034

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي شياع ضيدان1753161841352037

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الكريم جياد1754161841392003

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة483.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيذو الفقار عدنان خيون نجم1755161841022007

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت565.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه منتجب جعفر خضر1756161852230023

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة553.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم علي خلف1757161852210045

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة545.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقياالء منير علي يوسف1758161852283004

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيكريم جودة كاظم عبد هللا1759161851108029

كلية اآلداب/جامعة البصرةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعباس عدوان منحران عجيل1760161851135045

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة465.0ثانوية الشعب للبنينادبيمرتضى حسين رزن باجي1761161821055037

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة446.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيكرار عمار ردام لزم1762161821028031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة442.0اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عبد الرضا كاظم جابر1763161822154029

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيعبد العالم لعيبي لفته عباس1764161821018013

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيغسان قطران معيدي حافظ1765221821374033

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي رزاق ساري صالح1766161821004031

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين عالء حسين جالو1767161821004013

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشيماء خميس وشاح عدوان1768161822212023

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة الكوفة422.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسين كاظم علي احمد1769161821044010

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعبد المبين هاشم بدر ماضي1770161851004037

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةكلية الزراعة/جامعة البصرة487.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيسارة احمد عبد الرضا جبار1771161852207025

كلية علوم البحار/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيسميرة حسين علي محمد1772161842284008

كلية علوم البحار/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد قيس جابر مهاوي1773161841127014

كلية علوم البحار/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعون رحمان طاهر عجمي1774161851090038

كلية علوم البحار/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيطه حسن رحيم عبد الحسن1775161851051027

كلية علوم البحار/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقينوره سعود عبد العزيز خاطر1776161852227058
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كلية علوم البحار/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيجاسم محمد علي كركي1777161851053018

كلية علوم البحار/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمحمد منتظر محمد سالم1778251851116093

كلية علوم البحار/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة المثنى496.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء رافع علي حسين1779161852169040

كلية طب االسنان/جامعة الموصلكلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيحاتم علي مصطفى عمر1780181841004030

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية الطب/جامعة نينوى693.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرغده طارق محمود قاسم1781171842290104

كلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا فواز محمد طاهر حمودي1782171841143066

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيسيف سعد عبد الرحمن سعيد1783171851161046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل611.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيماجد خطاب عمر حميد1784171851007076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت591.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد نادر احمد حامد1785171851008120

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الباقي عمر كمال الدين عبد الباقي1786171851017123

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل560.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمي حاتم توفيق طابور1787171852237052

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمصطفى طارق ذنون يونس1788171851161114

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزمرد صالح الدين محمود محمد علي1789171852285031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل554.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى طه جاسم محمد1790171851012159

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل547.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيخالد عبد محمد خلف1791171851018042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل544.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد قاسم جاسم1792271851151044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة بابل542.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيحسن نزار منذور عباس1793271851032010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيوليد خالد سالم ايوب1794171851143205

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية676.5ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد عطا هللا محمد1795171841186094

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل660.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائياميره حازم سالم احمد1796171842357034

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل659.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائييونس احمد حسن احمد1797331841001132

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل707.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينتطبيقيعبد القادر عدنان عبد هللا عبد الرحمن1798201851399004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل594.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيرحمة احمد حسين علي1799171852274018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة بابل579.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الجليل يعقوب1800161851035003

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحارث وليد محمود امين1801171851011037

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت530.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيليلى احمد حسين سلطان1802171852305024

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار649.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد داخل صيوان عليوي1803221851026080

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيحسن رائد ذياب جالب1804291851105008

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل641.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد عاصم عزيز جواد1805171851017022

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية639.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيقتيبه عبد الرسول صالل ساجت1806221851076040

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل638.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقياحمد صالح اسماعيل زعل1807171851104003

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت637.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد شمران محمد حسن1808251851205112

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل632.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعبد هللا رياض عبد هللا طاهر1809161851075078

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت647.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة فنوخ غضب1810291851016100

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل662.0اعدادية صفية للبناتاحيائيشيماء عماد عدنان حسين1811171842295050

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل650.0اعدادية المربد للبناتاحيائياية محمود مال هللا سعيد1812171842291034

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى647.0اعدادية اشبيلة للبناتاحيائيايناس عمار عبد فتاح1813171842297023
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كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن علي عبد ابراهيم1814171841008183

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة تلعفر634.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيشيماء جمال احمد محمد1815171842051011

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد محمود محمد عبد1816171842286237

كلية العلوم/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت619.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيمحمد عايد شعبان صالح1817171841049082

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيمها محمد هادي جوير1818171842251176

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل616.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود محمود محمد خلف1819171841023269

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيريان حازم محمد صالح ياسين1820171841001051

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل602.0اعدادية المربد للبناتاحيائينداء هاشم سالم احمد1821171842291164

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل592.0 للبنين1ثانوية اصفية احيائييقين صالح ابراهيم محمد1822171842035020

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيكوثر طه عبد هللا احمد1823171842292073

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل589.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسيل  فاضل  خضر  قلي 1824171842315021

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء586.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر سعد علي خضر1825171842286376

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرحمه ذياب محمد حسن1826171852315012

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد خالد فتحي حميد1827171851160047

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيفاطمه خليل ابراهيم محمد علي1828171852261024

كلية العلوم/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيروعة عمار احمد عبد هللا1829171852302021

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقياحمد عادل صالح محمد1830171851144010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0أعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن راضي سلمان جواد1831171841019051

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيغيداء علي حمد محمد1832101842120077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل596.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسمية احمد يونس حامد1833171842268092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل585.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيريم خالد حميد اسماعيل1834321842029026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية اللغات/جامعة بغداد584.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الملك هشام عزيز يوسف1835171841007082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة579.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيرضا محمد خضر حمزة1836171841119009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك573.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد احمد عبد العزيز محمد يونس1837171841019097

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل517.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهديل فيصل محمود حسون1838171842274193

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيخمائل عبد غربي مرفوع1839171842325008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل567.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقينغم سلوان صبحي سليمان1840171852299034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0ثانوية النبراس األهلية للبنينتطبيقيحارث عبد الواحد هاشم فتحي1841171851154006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل516.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيمريم طالل صالح عبد الرزاق1842171852231060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيبيداء عبد الرزاق عبد هللا طلب1843171852315007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك493.0ثانويةالنجاح االهلية للبناتتطبيقيعيده محمد عثمان حمو1844201852178006

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل471.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى محمد جبر محمد1845171841003206

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد عبد الستار نجم عيسى1846171841025019

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية426.0ثانوية قز فخرة للبنيناحيائييحيى عباس محمد توفيق1847171841175008

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيسالم حسين جالب مرهج1848291841016022

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة الموصل421.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينور ماهر محمود محمد1849171842301144

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة الموصل421.0ثانوية الشورة للبناتاحيائيحنان احمد بالل ياسين1850171842271008

206 من 50صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0ثانوية فايدة للبنينتطبيقيادهام يونس صالح علي1851331851016004

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيسعود جامل سعد عبود1852291851003107

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل438.0اعدادية كركوك المركزية للنازحينتطبيقيعلي هاشم علي حمد1853201851065002

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية االبراراالهلية للبنينتطبيقيأمير عماد عيسى حسن1854241851075001

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيعلي غالب مجابل لعيص1855241751153020

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي شاكر جابر فتنان1856291851153150

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل436.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبهاء الدين عبد الستار فتحي حمد1857171851008040

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقينور مزاحم مجيد حسن1858181852183071

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيسجاد حسين عالوي طارش1859241851012019

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةتطبيقيعايد محسن فداوي عباس1860221851248008

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعباس نعيم حسين عاتي1861241851204023

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحسام محمد مصلح زغير1862101851155006

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسن هيثم ادريس جرجيس1863171851143059

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيهشام محمد مفضي شارع1864191851019071

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلقسم اللغة التركية-كلية االداب-جامعة الموصل430.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسارة ازهر اسعد محمد1865171852286031

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0ثانوية هولير زانستي للبنينتطبيقيطه احمد طه سوادي1866311851019005

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة الموصل429.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيثامر ابراهيم يونس خضر1867171851010020

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية اآلمال للبناتتطبيقيفاطمه احمد جاسم محمد1868231852118013

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة الموصل427.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكيالن صالح مصطفى محمد1869171851008099

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0ثانوية الكبر للبنينادبيفرحان محمود احمد محمود1870171821210006

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0ثانوية حمام العليل للبناتادبياسماء سالم حسن حميد1871171822238004

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0اعدادية ربيعة للبنينادبيشعالن عطا هللا كردي ضبعان1872171821112020

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0ثانوية فايدة للبنينادبينادية صباح محمد يونس1873331822016024

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0اعدادية الرشيدية للبنينادبياحمد بشار احمد قاسم1874171821080003

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل496.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبيعبد القادر جاسم خلف علي1875171821036021

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0اعدادية االمجاد للبنينادبيحقي احمد حسين صالح1876171821026064

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ثانوية العدلة للبنينادبياحمد عرمان عبد هللا فرج1877171821185002

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمود محمد طارق حميد1878171821024099

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية471.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمود عبد الحميد مجيد حميد1879171821017094

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيالوين تيمور احمد تمر1880331821070017

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيرواء سيف الدين حمادي غزال1881171822274044

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة كركوك451.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرحمن محمد ادريس مرعي1882171821012042

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيحازم جاسم محمد خلف1883171821032014

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية443.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياوس عبد المحسن فكاك احمد1884171821350050

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية األساسية-جامعة الموصل440.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعبد الرزاق سالم عباس ناصر1885171821010044

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية438.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعلي عصام محمد غائب الياس1886171821178012

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيحليمة محمد سعد هللا عباس1887171822284017
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كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0نينوى- النازحين ادبيعمار مهدي صالح حضر1888171721502420

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل433.0ثانوية سيف الجهاد للبنينادبيمحمد محمود احمد محمد1889171821203023

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل600.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعلي رضوان جالل محمد1890171841013046

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل558.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرحمه جاسم محمد خضير1891171842283044

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد مضر محمد صالح1892171841011295

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيالياس فتحي سعيد احمد1893171851350041

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل501.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزهر محمد عارف احمد1894171852294044

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيهيا مجدي بشير عبد الرحمن1895171852286062

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا ابنيان فائز حروش1896171821011063

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيمنار ناظم رمضان مطر1897171822231087

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة االنبار476.0ثانوية سابات للبناتاحيائيساره حياة محمد محل1898311842034017

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة كركوك466.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهدى عبد الغني احمد بكر1899171842231291

كلية التمريض/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيبراء امجد محمد خضر1900331742040023

كلية التمريض/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائيريم رياض فيصل حسن1901331842080046

كلية التمريض/جامعة الموصلقسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك محمود محمد احمد1902171842296036

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل594.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبراء احمد ادريس الياس1903171842294045

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل476.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدعاء جمال محي الدين قاسم1904311842047053

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة البصرة476.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيصفا عدنان علوان حمد1905211842098064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عبد المعين سليمان صالح1906171842290189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار567.0اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيسارة حماد تركي حميد1907191822148035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل550.0اعدادية الشافعي للبنينادبيزيد نوفل نذير يحيى1908171821144057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.0اعدادية الحي للبناتادبيرحمه خالد زيدان عبد الكريم1909261822107012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة بغداد512.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا ادبيحسن حازم احمد جاسم1910131821244003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل512.0اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا محمد محمود احمد1911171821161059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل493.0اعدادية االمجاد للبنينادبيموفق عبد الرزاق خليل محمد1912171821026221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية489.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيعامر فرحان محمد وهب1913171821206102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهديه عصام مرعي حسن1914171722273250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل485.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعماد يوسف عايد جاسم1915171821350187

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل477.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور غانم عبد هللا محمود1916171822273076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل475.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد ظافر بشير احمد1917171821017007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية القانون/جامعة الفلوجة474.0اعدادية التقدم للبنينادبينبهان هالل خلف فرحان1918191821062037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل472.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرؤى ابراهيم احمد جاسم1919171822300009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0اعدادية زينب للبناتادبيشهد زياد محمود عبد الجبار1920171822285053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0مدينة العلم للبنين. عادبيعباس محمد سالم خضر1921271821049085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت456.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينادبيمحمد فارس بشير غضبان1922181821041051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيحمزه عبدالمهيمن ادريس خضر1923171821364018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل454.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود محمد محمود عسكر1924171821009158
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل454.0ثانوية مخمور للبنينادبيعلي مجيد حامد سلمان1925171821099007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية القانون/جامعة الفلوجة452.0ثانوية االجيال المختلطةادبيعبد القادر محمد فتيخان مهاوش1926191821311026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل444.0اعدادية االندلس للبناتادبيروان عبد السالم خليل محمد1927171822286037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل443.0ثانوية نينوى للبنينادبياحمد حسين شطي محيسن1928171821207005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة واسط437.0اعدادية الغدير للبناتادبيدنيا عويد غانم سفيح1929261822086013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة واسط437.0اعدادية الميمون للبنينادبيجعفر عبد حسين سلمان1930261821033011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل436.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمؤمن فواز محمد عبد العزيز1931171821143146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيسيف الدين محمد خلف صالح1932191821054021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0اعدادية الشموخ للبنينادبيبراء رعيد مشرف جاسم1933191821053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل433.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيداود محمد سلطان دهدي1934171821350096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل433.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعامر ايمن خضير جاسم1935171821077021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة االنبار432.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبينصيف سليم خلف فرحان1936191821040076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل431.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيعبد هللا الياس علو جردو1937331821064006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعلي ابراهيم صالح سمير1938171821016068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى429.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي جواد عبد هللا جواد1939211821050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد نايف عزيز خضر1940171821121008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية الشورة للبناتادبيسوسن حنود حسن علي1941171822271011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيمروان حمد حنظل جلود1942171821053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0نينوى- النازحين ادبيحسين علي حسين جاسم1943171721502701

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل425.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبياحمد مزيد حلف غضبان1944171821036003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية القيارة للبنينادبيمحمود محمد جواد خلف1945171821042050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت424.0ثانوية المعتصم المختلطةادبيمحمد سالم عبد هللا محمود1946201821207052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنينادبيوائل محمد عبد الجبار حميد1947171821143199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبيليث سعيد علي احمد1948171821036035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيهاشم عبد الكريم هاشم عاكف1949191821085015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيحسن طه محمد طعمة1950311821001009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل421.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد عبد الحكيم حميد ياسين1951171821025159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة القادسية421.0ثانوية نابلس المختلطةادبيمحمد سعدون طراد عاصي1952231821194015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل421.0اعدادية الراية للبنينادبياحمد شهاب احمد محمد1953171821025015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الحكمة للبنينادبيسيف فائز ايوب محمد1954171821009070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية اليمن للبناتادبيمي ظافر حمدي فتحي1955171822237088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمشاري غالي حماد وادي1956171821112048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم اللغة التركية-كلية االداب-جامعة الموصل420.0اعدادية النيل للبنينادبيابراهيم علي محمد رجب1957171821027002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الكفاح للبناتادبييسرى سالم مصطفى محمد1958171822283084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل511.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد هللا خضر صالح حمد1959171841161075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل488.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خميس خلف محمد1960171841008199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل482.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيميار حسين عبد القادر محمد امين1961171842268151
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل468.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيالحارث اثير جودت عبدالمجيد1962171841092001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمهند احمد خضر جاسم1963171841103098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل453.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء غانم ابراهيم محمد1964171842288221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة سامراء450.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعذراء احمد عبيد مصطفى1965171842294191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل448.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرفل عبد الحميد فتحي يوسف1966171842281075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446.0اعدادية اشبيلة للبناتاحيائيزينب عمار أحمد فتحي1967171842297063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة-كلية التربية األساسية-جامعة الموصل445.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد سامي سعيد ابراهيم1968171741008014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره مهدي صالح حسن1969171842230110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الزراعة/جامعة كركوك442.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيمحمد شيرزاد حسين عبد هللا1970201841302117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيفوزه حميد خليف حمدان1971171842325013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوصال يونس محمد كردي1972171842281219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فاتح عبد الكريم رشيد1973201841309058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر438.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرنده هاني فاضل محمود1974311842058014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل435.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيخالد وليد عبد الرحيم سعيد1975171841028081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيدعاء علي عبد حسين1976171842316015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0ايسر- الخارجيات احيائيمرام عامر عسكر نجم1977171842403046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0ثانوية المأمون للبناتاحيائينسرين زهير حازم محمد1978171842317085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت431.0أعدادية االمين للبنيناحيائيذنون هيثم ذنون محمد علي1979171841019035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهديل صباح علي عباس1980171842316083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى552.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد عدنان ادريس عبد الكريم1981171851143174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمود صالح عيسى سبع1982331751003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينتطبيقيزهراء ثائر غانم بشير1983171852363006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيايهاب احمد عبد الرحمن محمد1984171851008033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل462.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد مثنى محمد عبد الجواد1985171851011184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيسجاد فائق بردان بشير1986221851031024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزيد رائد نافع سعيد1987171851011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل457.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيطه محمد عدنان احمد1988171851023083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل456.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيرضوان نجم عبد احمد1989171851019034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقينواف زيد حامد نجم1990141851020114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية451.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي تموز نعمه عايد1991241851203198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيعباس سعيد محسن شبيب1992221851092012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيجعفر ستار كاظم حوان1993231851006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد مرتضى1994271751013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينتطبيقيسعد داود محمود محمد1995201851051009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي اركان ناجي ساهي1996211851005048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل614.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد ياس خضير1997171842321253

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل610.0اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد حسين علي عمر1998171841103006
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا احيائيندى نايف محمود صالح1999131842244010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينورا محمد موفق احمد2000171842274184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيموسى مهدي صالح خضير2001171841003210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل603.0ثانوية العوسجة للبنيناحيائيطالل علي عمر حامد2002171841050007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحيناحيائيحيدر حسين محمد احمد2003171841206006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء600.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيشجاع علي محمد يونس2004171741008118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل599.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيهند وليد طليع اسماعيل2005171842292091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد زياد ذيب ذنون2006171842281116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل592.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى خالد شعبان حسين2007171842230198

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل591.0ثانوية األخوة المختلطةاحيائيصفا حارث صالح الدين سعيد2008331842021015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسكينه أحسان إبراهيم مصطفى2009171842232186

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفردوس كاظم زينل علي2010171842236086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل590.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسوزان تركي يونس شريف2011171842304033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن حاجم سلطان محمود2012171841007072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل588.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيضحى اكرم خلف حسين2013331842040101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد وعد حسن علي2014171841018239

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل587.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيشعيب يحيى حسين علي2015171841001064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل587.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيدنيا علي عبد هللا حميد2016331842042009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيلينا احمد سعدي حميد2017171842289141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجالل قاسم كينجو رشو2018331741051027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل586.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه وعد هللا حسين علي2019171842277049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل586.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم اسماعيل2020171842295064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل585.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ عبد هللا فتحي محمد2021171842305115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل585.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيكوثر جبر فتحي احمد2022171842279085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل585.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيحواس عيفان سحاب مطر2023171841112011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل585.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائينايف عيفان سحاب مطر2024171841112041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل582.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيفيصل احمد عيدان خضر2025171841080183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل581.0ثانوية نينوى الثانية للبناتاحيائيخديجة علي عبد هللا سليم2026331842038015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد ياسر بدر جاسم2027171841351025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء579.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرندى بركات علي عبد هللا2028331842051013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار578.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبيداء عباس خضر جمعه2029231842103008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل578.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه جاسم محمد قدو2030171842268020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيزهراء عبد الرحمن صالح عبد هللا2031171842041016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل577.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينوف ابراهيم طه حسن2032171842279112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد قحطان علي قاسم2033171841008218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل574.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييونس محمد احمد محمد2034171841007176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء فاضل عبد القادر محمد علي2035171842290158
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيخالد نواف محمد حمد2036171841011099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل570.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيهيام محمود خضر عبد هللا2037171842357262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل555.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمود اسماعيل2038171841024116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل553.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهديل محمد ابراهيم ظاهر2039171842280262

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسماء ابراهيم سليمان محمود2040331842020001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرحمة صفوك فيصل محمد2041171842301056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0اعدادية اشبيلة للبناتاحيائياسراء منيب خالد ابراهيم2042171842297010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسجى عبد الغفور اشهاب احمد2043171842279054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل538.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا رياض حسن علي2044171842357172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب احمد إبراهيم خضر2045171842232147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائيخفشي خديده يوسف قاسم2046331842080034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمروة مروان فخري بشير2047171842295063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيرعد عبد هللا احمد جرجيس2048171841005048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0اعدادية القيارة للبناتاحيائياسراء خلف علي محمد2049171842242005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523.0اعدادية تلكيف للبناتاحيائيوسن جار هللا سليمان حميد2050171842254074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقياحمد طايس سلطان عبد هللا2051171851161006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينتطبيقيعمار عطيه عزاوي رمضان2052171851076010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيابراهيم صالح ياسين ابراهيم2053171851143003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقياقبال عبد الكريم فتحي حسين2054171852277003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل587.0ثانوية امام غربي للبنينتطبيقيزهراء رجب صبار عبد هللا2055171852046001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيزياد دلوف محمد غفدان2056171851166015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل582.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقينايف اطراد طالب فرج2057171851116024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى571.0ثانوية الباشا االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سبهان ذنون عبدهللا2058171852323012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0ثانوية العدالة للبنبنتطبيقيعالء جمعة زيدان خلف2059171851201005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ثانوية فايدة للبنينتطبيقياحمد محمود احمد خلف2060331851016002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0ثانوية امام غربي للبنينتطبيقيمحمد خليل جاسم عواد2061171851046013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0ثانوية قره قوينلي للبناتتطبيقيياسمين حازم غانم إسماعيل2062171852308015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل558.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقياسراء عبد العزيز عبد القادر عبد هللا2063171852274002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0ثانوية المزرع للبنينتطبيقييونس طه ابراهيم محمد2064171851177027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيطه احمد عبد هللا جاسم2065171851018065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل551.0ثانوية الموالي للبنينتطبيقيجاسم خضير جاسم محمد2066171851055006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل549.0ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقينور خالد حسيب الياس2067171852257006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل548.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقياسراء خليل جيالن محمد2068171852290003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل540.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيفتحي رجب احمد رجب2069171851001106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل539.0ثانوية عين زالة للبنينتطبيقيعبد القادر محمد صالح محمود2070171851105008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى533.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيلبنى ناظم يونس محمد علي2071171852249019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0اعدادية سارية للبنينتطبيقييونس عبد الكريم نجم صالح2072171851018147
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيغازي صالح عبودي صالح2073171851103060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل521.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيحكم محمد خضر ابراهيم2074171851103027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل511.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمريم اياد محمد مصطفى2075171852298024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيرائد خالد ايوب فتاح2076171851016048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيرحمه مصطفى محمد حسو2077331852040015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل506.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسّراء قتيبه حميد احمد2078171852290044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي يونس جاسم يونس2079171851007067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل494.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيضحى عامر جرجيس يحيى2080171852273037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيشالل جاسم عمر يوسف2081171851092005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقياسماء حسن يونس حسن2082171852280002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة بغداد490.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيمحمود ماهر عبد هللا عايد2083191851018024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل477.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيعلي سمير صالح فتحي2084171851084022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل622.0اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد حاتم احمد صالح2085171821075001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل590.0ثانوية نينوى للبنينادبيسعدون صباح احمد مرعي2086171821207055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية587.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسن علي داود سليمان2087171821077016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد صباح جاسم محمد2088191821040059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل563.0ثانوية نينوى للبنينادبيعمر عبد خليف جعبر2089171821207100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل519.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيعبد الكريم فارس نايف مرود2090171821005064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء510.0اعدادية غماس للبنينادبيحسن فالح تومان حسون2091241821016009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0اعدادية الرشيدية للبناتادبيحنان صالح عبد صالح سليمان2092171822251032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل624.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائياسماء حسن محمد خضير2093171842077002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل624.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيصفا سمير محمد عبد هللا2094171842292053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائياية موفق مجيد احمد2095171842266010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه زينو ذنون يونس2096171842273030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل591.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور ليث تحسين عثمان2097171842290240

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل588.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن الياس احمد2098171841364058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل588.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيطيبة حسن محمود حسن2099171842289108

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمر جاسم محمد محمود2100171851024059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0ثانوية المزرع للبنينتطبيقيمحمد احمد طه محمود2101171851177018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسيف الدين احمد شعبان خليل2102171851008055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل562.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد محمد ابراهيم محمد2103171851005010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياسماء خالد حسين عبدهللا2104171852273006

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0اعدادية المنهل للبناتادبيماء السماء منصور كاظم سبع2105111822114029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل533.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيروى لقمان محمود امين2106171822300020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل493.0اعدادية تلكيف للبناتادبياسالم عثمان حسين عثمان2107171822254004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل458.0اعدادية الزهور للبناتادبينور محمد صبري ياسين2108171822290137

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل434.0اعدادية الزهور للبناتادبيدالل سالم صالح احمد2109171822290048
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0اعدادية زينب للبناتاحيائينجوى زيد محمد حسين2110171842285189

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدعاء رعد جمعة حمود2111171842281064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل523.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك موفق سعد هللا داود2112171842294225

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة بغداد522.0اعدادية الروابط للبناتاحيائياية عبد الرحمن جاسم حمادي2113191842229008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل514.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيخوله عبدالعزيز فاضل محسن2114171842249016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره عبدالستار عبدالجبار علي2115171842273102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينبأ ياسر فاضل رشيد2116171842289159

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياميرة عبدالجبار جالل حيدر2117171842364003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل499.0اعدادية صفية للبناتاحيائيرحاب احمد محمد قدوري2118171842295030

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروة سلطان محمد احمد2119171842273143

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيسلوى نوفل عبد القادر علي2120331842020013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية492.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيسيرلين صفاء خليل سمو2121171842245039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل488.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنة وليد ابراهيم محمد2122171842268013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل475.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسرور نشوان زكي يونس2123171842289093

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل473.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهرة عكيل علي محمد2124171842289080

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل464.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيحنان فتحي رجب ججو2125171842238028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل461.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمريم عماد حسين علي2126171842293069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل460.0ثانوية قز فخرة للبنيناحيائيندى سعد ناصر يحيى2127171842175021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل567.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرغد لؤي حازم حميد2128171852315015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية اشبيلة للبناتتطبيقيمنى أحمد غزاي دبيسان2129171852297025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل513.0ثانوية بعويزة للبناتتطبيقيسكينة مسلم حسين حسن2130171852265009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياسماء ذنون يونس محمود2131171852288014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيغفران مازن محفوظ علي2132171852302041

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيشيماء صالح خضر محمد2133171852232060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0ثانوية دار العلوم للبناتتطبيقيهيام عبد هللا علي هصر2134171852234012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل476.0ثانوية الزاوية للبناتتطبيقياالء حجي عواد كلوبه2135171852240004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل467.0ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيعمشه محسن امين كرموش2136171852230024

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء عامر ثامر محمود2137171852286026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيمريم فواز محمد بشير سليم2138171852299033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيسجى عبد الهادي محيسن عليوي2139221852170035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل430.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتتطبيقيتقوى محمود حسين حماده2140171852292007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدنيا بدر خضر محمد2141171852232032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيهديل مقدام جاسم محمد2142171852302056

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياسراء احمد شهاب احمد2143171852232012

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد فوزي نديم طه2144171821351128

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد الرحمن شهاب احمد اسماعيل2145171821001060

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0اعدادية اليمن للبناتادبيرانيا نوفل صالح علي2146171822237037
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كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا ادبيعبير منصور مصطفى احمد2147131822244009

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيوسن ذنون محمود حسين2148171822075015

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0ايمن- الخارجيات ادبيسماء وعد هادي عطيه2149171822401029

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية452.0ثانوية االعتماد للبناتادبيسفانه حسين يوسف محمد2150141822191041

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبيوسام سالم محمد خضر2151131821242022

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة سامراء442.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمطلك محمود احمد صالح2152171721008286

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل439.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيقتيبه محسن احمد علي2153171821350221

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل430.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه صالح خليف علي2154171822273023

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل430.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد العزيز رافع عزيز يونس2155171821144078

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم اللغة التركية-كلية االداب-جامعة الموصل429.0اعدادية حمص للبناتادبيحنين بشار عباس حسن2156171822302018

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل426.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد خالد طه علي2157171821020092

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيسهير رمزي عبد الغفور اسماعيل2158171822264046

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة تكريت644.0ثانوية نينوى الثانية للبناتاحيائيجمان ريان سالم حامد2159331842038012

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل598.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينورس ابراهيم محمود شريف2160171842268163

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعزيز طارق ابراهيم دحام2161171841017175

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل561.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائينبيل ابراهيم صالح عباس2162171841144168

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل560.0اعدادية الرشيدية للبناتاحيائينور نواف اسماعيل غزال2163171842251198

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمصطفى داود حاكم عزيز2164171841104065

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل521.0ثانوية زمار للبناتاحيائيمناهل عثمان عبدهللا محمد2165171842259048

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.3اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمؤمن فراس خالد رجب2166171841023214

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل495.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوجدان الياس خضير عبد هللا2167171842281215

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعمر كمال جميل محمد2168171851018092

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيصفا نشوان صالح احمد2169171852302036

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل515.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيايهم صالح عبد الرحمن مرعي2170331851070017

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتتطبيقيهبه محمد فهمي احمد2171171852312007

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيبراء محمد يونس حسين2172171851217008

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل490.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيحنين محمد قاسم محمد2173171852262004

كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية المنزلة المختلطةتطبيقيحسين عبد الكريم محمد عبد2174201851209009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل640.0اعدادية المستقبل للبنينادبيغزوان صالل حسين علي2175171821024075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد احمد محمود حميد2176171821038029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0ثانوية ابي ماريا للبنينادبيمحمد علي عبد هللا محمد2177171821117026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0ثانوية بادوش للبنينادبيمحمد حسين محمد ياسين2178171821170041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد حامد عبد كعود2179171821009131

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل559.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا سامسونادبيريم حسن محمود عبد الواحد2180131822238006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0اعدادية الكندي للبنينادبيعمر جاسم محمد داود2181171821021068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل546.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبينداء حمد عبد هللا احمد2182171822305101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل545.0ايسر- الخارجيات ادبيبشرى صائل محمد سعيد2183171822403055
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل543.0اعدادية سارية للبنينادبيصهيب احمد عثمان احمد2184171821018077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل541.0اعدادية تلكيف للبناتادبيانسام محمد حازم محمد2185171822254007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل535.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيعبد هللا سليمان حمد ابراهيم2186171821075025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل530.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيفارس علي ميس مشل2187171821113021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0ثانوية الموالي للبنينادبيفهد عبد العزيز سالم محمود2188171821055030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامنه عبد الناصر هاشم داؤد2189171822315012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل520.0ثانوية حكنة للبنينادبيخير هللا ابراهيم عبد هللا احمد2190171821109004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0اعدادية الصديق للبنينادبينبيل محمد اسماعيل عزيز2191171821028104

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت513.0اعدادية سارية للبنينادبياحمد مزهر علي دخيل2192171821018022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيرنا علي حسين احمد2193171822313007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل511.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيماهر حمو حسن مرزا2194331821064008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل510.0اعدادية النيل للبنينادبييوسف عبد الغني حسين الياس2195171821027188

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل504.0ثانوية حمام العليل للبنينادبياسامه محمود مرعي حسن2196171821032008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0ثانوية الجرن للبنينادبيمتعب عبد هللا عوض حسين2197171821029009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل496.0اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد ذنون يونس محمود2198171821143009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل494.0ثانوية تلول ناصر للبنينادبياحمد ياسين محمد صالح2199171821036004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ثانوية الشهباء للنازحاتادبيزينب جودت طه ابراهيم2200201822165006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0ثانوية تل عدس للبنينادبيايمان صالح عبد هللا رشيد2201331822020002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت491.0ثانوية تل سروال للبنينادبيحسن مطلك حسن هالل2202171821057009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0ثانوية التوفيق للبنينادبيمحمد صالح محمود محمد2203171821208009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل487.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيابراهيم حازم محمد صالح2204171821094001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0ثانوية سومر للبناتادبياحالم خالد ضامن مجيد2205171822314002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد القادر عزيز خلف حسن2206171821038020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل478.0ثانوية حكنة للبنينادبيعمر جالل عزيز خالد2207171821109011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0اعدادية الحكمة للبنينادبييوسف وعد احمد اسعد2208171821009193

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل475.0ثانوية المصطفى للبنينادبيطالب معيوف برغش سمير2209171821077020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية البرغلية للبنينادبياسامة جاسم علي ظاهر2210171821114009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية الرضواني للبنينادبيعبد هللا عبد الوهاب محمد سلطان2211171821161057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل471.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيمحمد صالح خضر عبد هللا2212171821075039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل471.0اعدادية اليمن للبناتادبيهجران علي ياسين نجم2213171822237101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية471.0اعدادية الراية للبنينادبيعمر طارق عبد هللا محمد2214171821025112

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل469.0ثانوية سومر للبناتادبيسهى جمال حسين محمد2215171822314047

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل465.0اعدادية الصديق للبنينادبيحسن رمضان عبو ويس2216171821028025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل457.0اعدادية الخنساء للبناتادبيحنان فارس محمد طاهر محمد سعيد2217171822273018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية447.0اعدادية صفية للبناتادبيعال جاسم محمد خليل2218171822295035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل443.0اعدادية صفية للبناتادبيرنين يعرب عصام حمدي2219171822295027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل441.0ثانوية القادسية للبناتادبيشهد محمود ابراهيم محمود2220171822299029
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0ثانوية الموصل المختلطةاحيائيمصطفى زياد يونس عطيه2221171841343010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0ثانوية الموصل المختلطةاحيائيايناس زياد يونس عطيه2222171842343001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة تكريت586.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيانور سامي مجيد كماش2223201841015016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل576.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهديل احمد اسماعيل عواد2224171842314117

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزينب عباس زينل علي2225201842282065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل562.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغسق خير الدين حسن الياس2226171842305095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0اعدادية سارية للبنيناحيائيريان محمد محمود هالل2227171841018081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل530.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدنيا عمار صالح احمد2228171842298031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد عبد الغني علي محمود2229171841024011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0ثانوية نينوى للبنيناحيائياحمد فرحان محمد فاضل2230171741207007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره وليد محمد جمعه2231171842288176

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0اعدادية الفراتين للبناتاحيائيحنين عبد هللا رشيد محمد2232171842267052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيبراء معن محمود مرعي2233311842038013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيانتصار خليفة عبد هللا جاسم2234171842075005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد محمود احمد طه2235171842302097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدرة لقمان عبد الرحمن محمود2236171842286217

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل509.0اعدادية المربد للبناتاحيائياسماء مزهر عبد هللا ايوب2237171842291012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيزينة جمال رمضان مصطفى2238331842058009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحسين خضر صالح حمد2239171841161039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيهيثم محمد ابراهيم ظاهر2240171841162129

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الطب البيطري/جامعة الموصل503.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيمحمد ادريس طه خلف2241171841042043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمود جرجيس يحيى2242171842357243

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد جمال محمد حميد2243171841005142

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل496.0ايسر- الخارجيات احيائيدنيا أسامة سعدي حسون2244171842403021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعبير عبد العزيز عبد هللا عزيز2245171842277150

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرفل اهاب مال هللا حسين2246321842066017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل494.0ثانوية الفجر االهلية للبنيناحيائيشهم علي مشهل ابراهيم2247171841213008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل490.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآرام عبد الواحد عواد خلف2248171842232001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة كركوك489.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآمنه سمي محمد خضر2249171842305013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل487.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياية عماد محمد نور وهب2250171842293019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت481.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيساعد تقيف ساعد قدو2251311841002008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر474.0ثانوية الكويت المختلطةاحيائيمحمد فاضل أحمد أبراهيم2252171841344007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية470.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد فتحي محمدعلي ابراهيم2253171741003024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة بابل469.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينورة حسن كاظم رضا2254171842241038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل458.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيربيع رفيق توفيق محمود2255331841070048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيريم باسل عز الدين نظام2256171842289073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلنينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية456.0ثانوية الشهيد ضرار للبنيناحيائيانهار عمار ابراهيم احمد2257171842004002
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل618.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد سليمان عباس سليمان2258251851052039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل551.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزينب محمد علي جاسم2259171852285034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل545.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد المحسن احمد علي محمود2260171851350117

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمحمد سعد محمود محمد2261171851161097

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0ثانوية تل عبطة للبنينتطبيقيمحمد حميد حلبوص دهش2262171851063010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيزكريا محمد بشير خليل2263171851027052

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل526.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياكرام محمود علي محمد2264171852273008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك520.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيسجاد علي محمد مجبل2265231851173021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل516.0ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيهالة عبد الجبار احمد محمد2266171852052004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيسعد محمد محمود عبد هللا2267171851026105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل506.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد عامر جرجيس يحيى2268171851143013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقييوسف نزار احمد محمد2269171851080095

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل499.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيبسام صالح فرج حمدان2270171851143040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل499.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيغفران ازهر خضر غائب2271171852232068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية499.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيوسام عبد القادر محمد عبد القادر2272201851259266

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل499.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينور هاشم حامد طه2273171852285068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيرحمة حسين علي جاسم2274171852231019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل492.0اعدادية الفراتين للبناتتطبيقيغفران جاسم غزال احمد2275171852267035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل490.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيصفا مؤيد جاسم محمد2276171852288067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد هيثم ذاكر صالح2277171851143181

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعقيل محمد عطية عكلة2278171851161067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيماجد عبد الجبار فتحي علي2279171851161084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0ثانوية دياكوي للبنينتطبيقيمحمد طارق يونس علي2280311851008028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيرفل محمد حسين علو2281171852280021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل479.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم اسماعيل عبد هللا2282171851027068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيليث حسين علي معيوف2283171851161083

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيغيداء حمد عبد هللا احمد2284171852305021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل477.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيمروة مؤيد محمود علوان2285171852277044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل476.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمحمود علي ذنون محمد علي2286171851010073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل475.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعمر احمد خضر ابراهيم2287171851103056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل473.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد هللا شيخو عثمان محمد2288171851103042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيياسين بشار ادريس جرجيس2289171851024103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية466.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد هللا علي2290171851027131

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل466.0ثانوية الفجر االهلية للبنينتطبيقيامين صالل محمد يونس2291171851213002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية459.0ثانوية عين زالة للبنينتطبيقياحمد عيدان احمد خلف2292171851105002

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل437.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبياساور اكرم سليمان داؤد2293171822292001

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0ثانوية األخوة المختلطةادبيفاطمه خليل بالل حسن2294331822021009
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0اعدادية المربد للبناتادبياية محمد عادل محمد2295171822291017

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبينجالء عمر فاضل عبد هللا2296171822293044

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيشاكر جرياب حماده عصمان2297181851081012

كلية االثار/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور منير سيف الدين عادل2298171842289175

كلية االثار/جامعة الموصلبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيمحمد مصحب صالح علو2299211851039024

كلية االثار/جامعة الموصلبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيامير صالح صعب نائل2300211851009009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسجى حسن خلف منصور2301211822098022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0اعدادية الكندي للبنينادبيعمر محمد ياسين يحيى2302171821021069

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0اعدادية البرغلية للبنينادبيالياس شهاب طه خضر2303171821114010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل427.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيسمية وعد محمد سعيد محمد2304171822230047

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل427.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيدعاء عبد محمد يونس2305171822264020

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيوعد خالوي فرحان عائد2306171821206172

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية  التعايش للبناتادبيدعاء زياد طارق محمد طاهر2307311822054007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيريم صالح جبر فجر2308171842237117

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل452.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفرح صباح علي عباس2309171842316064

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيسمير عبد هللا احمد عسكر2310171851044015

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد صباح محمد ابراهيم2311231851008076

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل426.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيدعاء خالد عبداللطيف محمد سليم2312171822305038

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل425.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمروان احمد ابراهيم احمد2313171821009161

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحيدر غازي عبد محمد عكاب2314241821208014

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرملة عبد الرحمن ابراهيم مجيد2315171842237114

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل420.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي طلعت جالل حيدر2316171841065020

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين زفر2317221851304008

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيفاضل شناوه حسين سويجت2318221851046056

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية438.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيضياء ماجد محسن خضير2319221851305018

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعبد الحميد ناجي تحيان محمود2320171851112013

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصلكلية االثار/جامعة سامراء437.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد خالد محمد ضاحي2321181851007002

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية626.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم جواد2322231851001017

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين620.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيباقر سالم محسن عبد2323141851047014

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسين علي عباس حسن2324261851016006

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد593.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحيدر سعد قاسم صندل2325141851017039

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عبدال2326151851007090

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيموسى حسين علوان عبيد2327161851371329

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط576.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمشتاق طالب رفاك حسين2328221851051056

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور الهدى عماد حسين مراد2329151852044050

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل575.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيكاظم صبر محمد شاطي2330231851168018

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جاسب ابو الهيل محمد2331281851006078
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قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية568.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيالحسين محمد كاظم علوان2332141851017018

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية555.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد علي حسين علي2333151851003005

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط553.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيادم مجيد جاسم شطب2334261851021002

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية621.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى سعيد جميل زناد2335151841004058

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية601.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين ثامر جويد فالح2336261841011032

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس عبدالساده كركش عاصي2337261841016036

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية556.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيعباس كريم جوني راضي2338281851033012

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد الحسين علي2339121851032080

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسجاد عباس دحام ذيبان2340231851008029

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0ثانوية جصان للبنينتطبيقيعلي حسين خزعل شكير2341261851036014

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت636.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيأحمد عدنان محمود كحيط2342211851007002

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى عبد الكريم عبد عذيب2343141852074019

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء587.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس محمد عيدان عبد2344261841009059

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء586.0ثانوية االماني للبناتاحيائيسجى عماد ابراهيم قدوري2345181842254018

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحمزة جمال فرج صالح2346141841010035

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةكلية التربية/جامعة القادسية554.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقيعلي عكوش حسين خشان2347241851020018

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية632.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيداليا عالء جبار محمد2348151842048035

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط532.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيبراء حسن عليوي ريس2349261851011008

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين649.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزهراء صباح عطيه عبد هللا2350251852108013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل606.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد الصدر عبد الهادي تركي كريم2351251851200050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيحوراء احمد سلطان سرحان2352251852062023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية582.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر شاكر حساني2353251851044120

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة581.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين علي داخل فليح2354161851020031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد شهيد طالب فاخر2355251851007212

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة675.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم محمد هادي2356251841034036

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيسجاد فاضل كريم متعب2357251841031329

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعال فارس نوري محمد2358251842096204

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي نعمان جار هللا غازي2359251841150259

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية597.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحقي مهدي جبر عبيس2360231851055007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم جاسم عريبي2361251841045090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه صادق هاشم منشد2362251842087057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار579.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيكاظم جبار كاظم خلف2363161851134011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيموسى فاخر حسين ناصر2364161851317018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيناصر الدين عبدالرسول ناصر عبود2365251841031890

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار640.0ثانوية االخالص المختلطةتطبيقيهدى حمودي صبر بستان2366221852242012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية التربية/جامعة الكوفة639.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين حبيب مجيد2367251842108087

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرنين عبد الحسين حسن حيال2368251842096096
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر صاحب عليوي عبد الرضا2369251842100573

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة بغداد623.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيابا الحسن محمد هادي علي2370251841205005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيتهاني محمد حمزه عباس2371251842100153

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيتبارك مهدي كاظم مطلب2372251852062017

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة566.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتتطبيقيزهراء فارس عبد الجواد جابر2373251852089012

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيماجد مشكور كريم هميم2374251851047022

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية548.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيكوثر محمد فياض محمد2375251852070067

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية548.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيزهراء نعمه عبداالمير محمد2376251852104020

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية631.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيميثم حسن هادي عبد الحسين2377251841012142

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة630.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيزينب نجاح عبد نعمه2378251842100400

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة629.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيثامر محمد جمعه ناصر2379251841031117

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي عبيد علوان2380251841031505

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عدنان موسى صافي2381251842062299

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات عبد العظيم عمران كاظم2382231842271030

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى رياض فرحان عبود2383251841050040

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيزهراء خضر عيدان شريف2384251842100280

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمصطفى علي كاظم حسون2385251841046039

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة601.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم حسين عبود2386251842098006

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائينزار شعالن سرحان جبر2387251841007281

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي مهدي رسول2388251842062130

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيسجى جميل حسن محمد علي2389241842120132

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيمهند قاسم غافل نعيش2390141841063008

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة590.0ث ايليا االهلية للبناتاحيائيآيات حميد هاشم جاسم2391251842099002

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم حسين2392211841079025

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة588.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمة فؤاد علي رشيد2393251842055068

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء تحسين نعمه حمزه2394251842084256

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة585.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبيد محمد2395251842108115

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائييوسف حسن هادي عبد الحسين2396251841012144

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية580.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد ناصر بعيوي حسين2397251841205076

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسن سرحان عبد جسام2398141841047025

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل572.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى عقيل عبد علي عوده2399231841032076

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيرضا مزهر غريب زغير2400151841001031

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء لفته غنم وليد2401221842103068

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة566.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحميدة ناصر حسين عيدان2402251842108055

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم نعمه امين عباس2403181842176108

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة562.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسين تركي عطيه2404251842084491

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة562.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن حمزه زغير احمد2405251841150445
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كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم غالب دهش عفات2406251842100612

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد حبيب محمود حسين2407241841207258

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية550.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كتاب كاظم2408251841044131

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحنان وليد مالك دراغ2409251842084152

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط546.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيسجاد محمد معن كاظم2410221841232003

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية541.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورا عواد كاظم علوان2411241842134091

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة580.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي داود ناصر جاسم2412161851033068

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة570.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبنين فؤاد حمزه حسن2413251852086004

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة566.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيرسل حمودي ناجي حسين2414251852055007

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية الفرات األهلية للبنينتطبيقيزيد عدنان سالم احمد2415161851079027

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيزيد جواد كاظم بتور2416251851016024

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة535.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا جاسم عليوي2417161851001160

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة535.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيسجاد جبر نعمه عبد السادة2418281851039017

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية529.0اعدادية الفدائي للبنينتطبيقيحسن كاظم حمود عبود2419251851013010

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد شهاب احمد نعيم2420161851083053

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل525.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيمروه حمزه محمد خشان2421251852061018

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة525.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد جاسم لفته2422161851131001

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة519.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيفاروق اركان عبد العالي عبد هللا2423161851002191

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين صبري بدر ناصر2424161851083049

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد الحسين داغر2425161851112011

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0ثانوية الروان للبنينتطبيقيمحمد سامي عبد الغفور زعالن2426161851023029

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة واسط510.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي جبار جميل حميد2427281851151337

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد السالم عارف رزاق عبد الكريم2428161851033058

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد علي عزيز منشد عبد الحسن2429291851005097

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة506.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيياسر حسن صالح حسن2430251851205148

كلية العلوم/جامعة الكوفةالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0ثانوية الرماح العوالي المختلطةتطبيقيصادق محمد حميد جايد2431161851307020

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيرسل محمد عبود حميدي2432251852066011

كلية العلوم/جامعة الكوفةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيفاطمة حيدر سعدي مكي2433111852071035

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيمريم علي ابراهيم عثمان2434251852062093

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمهدي ثامر جهلول اشيرم2435251851046058

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيباقر علي حسين مبلط2436271851020006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة541.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيبسام جليل هاشم عبد2437251841205034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحازم عقيل محمد راضي2438251841031131

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية األعالم/الجامعة العراقية531.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسن ياسين عبد هللا2439291841002108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكرار كطران محمد محرج2440251841150295

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة525.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيآيات حسين حمودي حيدر2441251842100014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمنتظر شاكر عواد محمد2442291841005114
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة بابل512.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين ناظم عبد زيد عباس2443251841010049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيلينا محمد تايه محمد2444251842084553

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء507.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء فوزي عباس حريج2445271842091052

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسن ناصر حسين2446251841007147

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن عبد الهادي عبد الزهره2447251851031062

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة537.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيماهر حبيب مظلوم نهاب2448291851105021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيحازم باسم دهش حمادي2449251851014008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهديل عباس كاظم حسين2450251852063008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد باسم عبد الرضا عبد هللا2451251851044008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيسالم موحان سرحان هوه2452231851164022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمسافر شياع حسون جشعم2453291851003206

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة632.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيتبارك عالء عبد الرسول عزيز2454251822089010

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة579.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيعباس تايه هادي جاسم2455251821122072

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة566.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيحنين عبد الحسن عباس عبد2456251822085015

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة550.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيبان طالب معين حسون2457251822068002

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد االعلى فاروق غازي حسن2458251821008096

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية528.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدى سعد جبر كريم2459251822086186

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة526.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه خضير عباس رسول2460251822057011

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة526.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب ظاهر صياح علي2461251822086096

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيمحمد هادي عبد زيد لفته2462251821122148

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية498.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي وليد فليح حسن2463251821004027

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ثانوية االكرمين للبناتادبيزينه حامد محمود سلمان2464251822081014

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمود علي حسين كاظم2465251821008174

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل عبد الكاظم كامل ناهي2466251822086057

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة482.0اعدادية واسط للبناتادبيهدى منتظر رزاق حسين2467251822066036

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية هل اتى للبنينادبيكرار مهدي عناد منذور2468251821203011

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة472.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيطيبه ضاري عبد الباري حسين2469251822097011

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة459.0اعدادية صنعاء للبناتادبيلقاء بديد عبيس سلمان2470251822075054

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد457.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيرضا مسلم كاظم عبد2471251821118007

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن هويدي سرحان نعمه2472251821025022

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة641.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي صويح عباس2473251841205234

كلية القانون/جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي كامل تركي حبيب2474251851001154

كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة520.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فاضل كاظم صكر2475251851044181

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان476.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيايه فاضل ناجي شنيار2476271822071002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0اعدادية النضال للبنينادبيجعفر سلمان عبد الحسين جابر2477241821014012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة ذي قار433.0اعدادية عين الحياة للبنينادبييوسف محمد يوسف رزوقي2478291821014239

كلية التمريض/جامعة الكوفةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيكرار فاضل مدلول جياد2479241841207241
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كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيندى رعد احمد عبد العباس2480251842108219

كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار عطيه عبد2481251842108102

كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء654.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيوسن لهمود مسير حمادي2482221842132022

كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية650.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيميسون عبد الهادي حمد شبيب2483241842123105

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسن هادي محمد جواد2484251841031169

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر محسن محمد2485251841150383

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية الزهرة البيضاء األهلية للبناتاحيائيزهراء مهند عبود حميد2486251842077010

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية445.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن موسى خضير2487251842066012

كلية الزراعة/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيهدى بيان عبد الحسين علي2488251852096067

كلية الزراعة/جامعة الكوفةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حسن احمد2489251852059232

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيجعفر جبار عبد اليمه عبد الرضا2490251851016012

كلية الزراعة/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمؤمل عبد العلم علي جويعد2491251851016039

كلية الزراعة/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتتطبيقيكوثر علي ناظم حسن2492251852076045

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة568.0ثانوية تبارك المختلطةادبيفاطمة رائد عبد خنجر2493251822115028

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمحمد عايد عاجل عطيوي2494251821028017

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية خولة للبناتادبيكوثر عبد الحسين جالب حسين2495241822116027

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة539.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينه طالب عبد الحسن شري2496251822080064

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية533.0اعدادية خولة للبناتادبياسراء رسول عبد هللا حمد2497241822116002

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة القادسية525.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب جابر مهدي داود2498241822106018

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين فالح محمد حسن محمد2499251821012091

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية516.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيامير حسنين محمد علي عبد الرزاق2500251821151011

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة بغداد509.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيأنمار حسين خضير عباس2501271821022001

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل507.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعلي جبار جاهل راضي2502251821158013

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة506.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس فوزي عبد اليمة محمد2503251821012158

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيوفاء سامي فاضل عبد2504251822080111

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة482.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد حمزه سعيد حمزه2505251821012262

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة470.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرباب حسن صالح مهدي2506251822086056

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة469.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعقيل رعد حمزة عجه2507251821012165

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبياحسان مفيد مهدي عبد االمير2508251821022001

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة467.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء عدي سلمان محبس2509251822080051

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة467.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محمد نزار حمد2510251821012208

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة464.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد حسين جعفر موسى2511251821012011

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة456.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر حسام جاسم محمد2512251821025027

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0ثانوية المناذرة للبنينادبيموسى نعمه رحيم كاظم2513251721017038

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ثانوية تبارك المختلطةادبيزيد علي جواد عبادي2514251821115011

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة451.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسين محمد عليوي عبود2515251821011015

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة449.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد قاصد مطشر صويلح2516261821035002
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كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيضرغام كاظم عبد االمير محمد2517251821153018

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة بابل444.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيخير هللا عبد الزهره يونس جواد2518251821116015

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمرتضى محمد علي هادي2519271821016152

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء جعفر كاظم جعفر2520251822091027

كلية اللغات/جامعة الكوفةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ثانوية الصالحية للبنينادبيسجاد محمد طاهر عبيد2521241821022016

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتادبيغادة عقيل نوماس عبد2522251822096030

كلية اللغات/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمود منتظر هادي محمود2523251841044234

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة بغداد632.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيايات جاسم عبد العباس صالح2524121842115002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية547.0اعدادية الفدائي للبنينادبيمنتظر جليل كريم محسن2525251821013057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية534.0ثانوية المناذرة للبنينادبيكرار نذير ابو خشه جوده2526251821017033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيزينب فاضل صايل جراب2527241822145018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة531.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر علي صالح مهدي حبيب2528251821025030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0اعدادية واسط للبناتادبيآيه محمد فالح كاظم2529251822066002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة526.0اعدادية االبراج للبنينادبيمسلم علوان حسين بدر2530251821027097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة513.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد فاروق حمود عيدان2531251821024324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة506.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيأمير محمد مخيف عبد2532251821122018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان496.0ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد مهدي صالح غضبان2533281821027062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان493.0اعدادية المشرح للبنينادبيحسن عبد محسن سعيدون2534281821018015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة488.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب رافد ماجد صالح2535251822080058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيأحمد غانم فاهم جواد2536251821122007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0 تموز للبنين14اعدادية ادبيمحمد رحمن شالكه محمد2537261821006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان479.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمنتظر عبد الزهرة عبود رحيم2538281821017046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة478.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيسفير محمد مخيف عبد2539251821122063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة477.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسنين جالل حسن جياد2540251821012069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان475.0اعدادية المشرح للبنينادبيمهدي فلحي لوتي خلف2541281821018058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط473.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيباقر ميثار كريم غليم2542281821010008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيحسين عامر مهدي عوده2543231821185006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة472.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمهدي علي ابراهيم سلمان2544251821116054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيكاظم رحيم عبيد حمزه2545261821155026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة467.0اعدادية الزبير للبنينادبيمنتظر عبد هللا جلوب محمد2546161821034058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة466.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحمد حمزه فليح عبد2547251821120010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيمصطفى كريم راضي ذباح2548261821047174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء462.0اعدادية القادسية المختلطةادبيمصطفى وليد وداعه عباس2549251721111054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة459.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محمد كاظم سميسم2550251821012207

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغيداء حبيب عبد الساده حمود2551251822086137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االثار/جامعة القادسية453.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيابراهيم عادل ابراهيم كاظم2552241821038001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية األعالم/الجامعة العراقية451.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين جميل وروش عبد الرضا2553241821019007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0ثانوية حلب للبنينادبيمحمد الباقر عمار محمد سلمان2554231821056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0ثانوية تبارك المختلطةادبيحسام سالم عبد السادة درفش2555251821115006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطمه حسين محمود صالح2556211822117035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية االخالص المختلطةادبيالحسن يحيى حواس جميغ2557221821242001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيوسام عباس كريم مدلول2558161821112085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة448.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيعلي ناصر جابر حمد2559221821019025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االثار/جامعة سامراء447.0اعدادية القدس للبنينادبيمرتضى عباس فليح حسن2560231821055052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيامير سعد عبد االمير صاحب2561271821154011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء447.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي خليل هادي عبد هللا2562231821190026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة المثنى446.0اعدادية الوفاء للبناتادبياستبرق ثامر فليح هداد2563291822058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ثانوية الثوار للبنينادبيعلي صباح نوري عجيمي2564111821012038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتادبيسجى جابر رشاك عباس2565221822422019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي معن مكطوف درويش2566141821028089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0ثانوية الخنساء للبناتادبيغدير علي حسين كريم2567211822117031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى علي حسين فرج2568121822127076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة439.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيناصر جواد ناصر حسين2569251821122174

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية األعالم/جامعة ذي قار439.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيرسول عبد االمير حسن حسين2570271821020024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية الثقلين للبنينادبيطارق عماد عطية خضر2571291821009058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة438.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار صالح نافع عبد2572291821017234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار حسن طعمه بديوي2573291821021078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ حيدر علي عويز2574251842100640

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد531.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي كاظم جواد2575251841001269

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية الكوثر النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد اسماعيل2576251841048038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة489.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيضحى رعد كوين عبود2577251842170214

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد حمود عبد الحسن2578221841310086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين منذر نور نويصر2579251842084114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائياحمد جاسم محمد سلمان2580251841046002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء وليد يحيى محمد2581251842059128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الكوفة472.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤمل قصي علوان محسن2582251841012093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الكوفة471.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه عالوي عبد الرضا هادي2583251842089025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيهديل غالب مياح فرد2584241842168073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية492.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيكاظم كامل صاحب عبد2585251851111042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة487.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيسجاد حسين صادق عباس2586231851046016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية العدالة للبناتتطبيقينور وليد كاظم عبيد2587251852054022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية484.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيايوب لفته عبدالرضا عريبي2588161851302004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيسعيد محمد علي شعالن حسن2589251851111025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء474.0اعداديه زنوبيا للبناتتطبيقيبنين عبد علي حسين عليوي2590241852100024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية الزراعة/جامعة المثنى473.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيسجى كريم ثجيل كنديل2591291852054042

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل630.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيعيسى عبد الستار طالب تركي2592251821122111

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة603.0للبنات (ع)اعدادية الزهراء ادبيايات رزاق موسى محمد علي2593251822093004

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة548.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعلي فواز شافي عبادي2594251821121015

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيهجران نجم حاكم عبد علي2595251822120006

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى533.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيفاهم جمال مطر حمود2596291821011020

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل679.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيترتيل كاظم عبد الكريم عبود2597231842113007

كلية التربية/جامعة الكوفةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيغفران شمخي جبر عبود2598251842062497

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية622.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعبير فيصل محمد عبيد2599251842096198

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة588.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمسلم اياد كاظم موسى2600251841012126

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة586.0اعدادية القادسية المختلطةاحيائيحسين حيدر محسن منسي2601251841111012

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي حسين هادي جبار2602251841150223

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة574.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى جواد عليوي جواد2603251842084660

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حميد جاسم محمد2604251841150458

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة بابل568.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي ماجد ثعبان مهنا2605251841009170

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية563.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسيف علي عبد الحسين غازي2606251841045036

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة560.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور علي عبد االمير حسان2607251842108231

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية554.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء قاسم حسين علي2608231842271028

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات المكائن الزراعية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جليل فاضل جبار2609251841044215

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة548.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم يونس هاشم2610251842102024

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية546.0اعدادية نفر للبنيناحيائيحسين هادي كاظم خنجر2611241841025007

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمود يحيى حمزة جاسم2612251851016053

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيفارس حسين مهدي غازي2613251851150193

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمهنا محمد رواك علوان2614241851014062

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء595.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير ردفان ظاهر محسن2615251851044027

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة582.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتتطبيقيرمله عادل فاضل سباح2616241852142005

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقياحمد نعيثل عاشور مذبوب2617251851046002

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 568.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقينجاح رزاق عطشان فليفل2618251851001252

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0ثانوية البشائر للبنينتطبيقيمصطفى جواد مشمش عطيه2619231851028015

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية544.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد الخالق جبير صاحب فدعم2620241851014035

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين راضي رضا راضي2621251851001059

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيشروق محمد لطيف كاظم2622221852204014

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكريم عزيز عتيوي خريم2623251851008118

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية516.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى فاهم يونس ادريس2624241852081006

كلية التربية/جامعة الكوفةالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار516.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقينور خالد جابر راضي2625221852101045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة570.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحوراء قاسم محسن عبادي2626251822170021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة566.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهدى عباس جاسم محمد2627251822056159

206 من 71صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء523.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه سلمان جساب سراك2628231822089041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية516.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء كريم جوده عبد الحسين2629241822104020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة507.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينغم كريم عاجل جواد2630251822056144

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة507.0اعدادية الجزائر للبناتادبيسجى ناهي حمود وساك2631251822091042

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة493.0اعدادية صنعاء للبناتادبينرجس ناصر حسين نعمه2632251822075063

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهدى عصيد كمر عباس2633221822160071

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة488.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء حمزه لفته محمد2634251822080043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيايناس هادي حمادي شنان2635251822114001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية478.0ثانوية السنبلة للبناتادبيايات عالء جابر راضي2636241822135002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة461.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهند صاحب هادي عبد2637251822086195

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه سامي فاضل غازي2638251822085022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0ثانوية غزة للبناتاحيائيحميده حاكم محمود كاظم2639241842097009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة597.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينورس حسن هادي حبيب2640251842097116

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل589.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيزهراء فاضل سميسم فزع2641231842202005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة579.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره اسعد جميل عبد2642251842108127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سعودي عباس خضير2643251842062285

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة568.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعذراء صالح خليفه محمد2644121842090027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة568.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائياسيل مهدي هاتف عمران2645251842102002

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة552.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقى عدي ايمن يحيى2646251842059099

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة545.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيتبارك عايد جبر محسن2647251842113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة545.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم قاسم محمد دغيم2648251842084574

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية526.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء حسن خلف تويلة2649221842172028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة526.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد الحسين سعد2650251842101141

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة521.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب علي حسين ظاهر2651251842059268

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة516.0اعدادية القادسية المختلطةاحيائيفاطمه توفيق كاظم ياسين2652251842111037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء قاسم مطر حسن2653251842059122

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء504.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيتبارك هاشم وحيد نوري2654271842072009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية503.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه حسون عموش حسن2655241842101041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيمروه حسين علي جعفر2656251842062599

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة497.0للبنات وقف شيعي (رض)ثانوية امنه بنت وهب احيائيزهراء غسان عبد رهيف2657291842082008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيسكينه حسن عباس جاسم2658251842061025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية األساسية/جامعة بابل493.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيخديجة محسن الياس علي2659251842068015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم للبنات/جامعة بابل493.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين سالم هادي جاسم2660251842084097

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيحوراء محمد خلف حسن2661251852070023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار575.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيريام محمد طاهر رومي2662221852105033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق تطبيقيريم حازم علي جوده2663241852088008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزينب فالح حسن ناصر2664221852172030
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيحوراء صادق عدنان هويشه2665271852055018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة536.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه اسماعيل برهان عباس2666251852096053

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية530.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمستقر جابر عودة مهذول2667221852309003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء528.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتتطبيقيزينب تركي عبد الحسين عجه2668221852393017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيايه مكي جواد كاظم2669271852058020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة523.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيفاطمة عبداالمير عبدالحسن عبود2670251852075040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية522.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقيرواء سعيد ساجت مرهج2671241852160009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد519.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقياسراء عبد االمير طارش عواد2672251852062004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية518.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيساره منصور خيري مجيد2673241852097022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة507.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبنين هادي مالك كاظم2674251852096010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل498.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيمنار ضياء حسين نصيف2675271852062073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية495.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتتطبيقيبنين لطيف حبيب رضيوي2676251852076012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية490.0اعدادية االنوار االهلية للبناتتطبيقياسيل جالل امحان سلطان2677241852149001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيصبا حسين حبيب عبد هللا2678251852059204

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة564.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسكينه عالء عبد الحسين عطية2679251822086111

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة561.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيساره زهير عباس خضير2680251822055021

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيصابرين حسين ابراهيم احمد2681251822122072

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء526.0ثانوية التآخي للبنينادبيفايز حاكم علك كسار2682291821018036

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية508.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسيا عبد علي شهيد حسين2683251822086009

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة475.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسجا فاضل عبد عبث2684251822080066

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة453.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبتول علي ناصر حسين2685251822080015

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة449.0اعدادية االمير للبناتادبيشهد عامر عبد االمير عبود2686251822083013

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيمرتضى كاظم نعمه مزهر2687251821122157

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير احسان هادي محسن2688251821024033

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب شهيد عبد االمير محمد2689251822079059

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة434.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيزيد علي صالح نصيف2690251821150040

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة434.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصافي عباس حسين علي2691251821024327

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صباح هادي عطيه2692251821024239

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء432.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيعالء حسن ناجي مطير2693251821204007

كلية اآلداب/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة432.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين جاسم حسن عبد الرسول2694251822078015

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية الفقه/جامعة الكوفة429.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم رزاق نعمة مشعل2695251822064047

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد فؤاد كاظم حيوان2696251821024124

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية الفقه/جامعة الكوفة426.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي محمد عبد حواس2697121821203021

كلية اآلداب/جامعة الكوفةالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد علي ناهي2698251842084315

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بابل537.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد علي2699231842142086

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة532.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائينرجس حيدر ذياب جالب2700251842055080

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة524.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد علي عبد دخيل2701251841150028
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كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عماد راهي عبد الزهرة2702251841012075

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة القادسية510.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين لواء حسين عليوي2703251841044065

كلية اآلداب/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمصطفى ليث نجاح احمد2704251841031829

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيرقيه حازم حسن درويش2705251842100234

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء فؤاد يحيى عبد2706251842066016

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة526.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد هادي جابر2707251852056023

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة525.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيازهر عطا طعيمه كريم2708161851078004

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة514.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقينرجس محمد علي حسن مهدي2709251852084185

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيحوراء عادل عبد الملك ظاهر2710251852055006

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة501.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيزهراء صالح جلوب راضي2711251852082016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية511.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعباس فاضل كنان عبد علي2712241821023010

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة504.0اعدادية الفرزدق للبناتادبياسماء حيدر جبر عباس2713251822073007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة492.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيأحمد خضير شريف عزوز2714251821122002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء481.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيمسلم ابراهيم علي علي2715251821122158

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيكاظم عبد الحسن زغير نتيشون2716221821086059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةمعلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي مراد عالوي ريه2717221821006038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة478.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبهاء عقيل محمد هادي2718251822080021

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيمحمد عبد الحسين كاطع عبد المنعم2719221821258011

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية476.0اعدادية االبراج للبنينادبيمرتضى حسن غالي حسين2720251821027092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية475.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيباقر ناظم كطش شالل2721251821012049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة بغداد466.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحيدر نعيم لعيبي متعب2722291821105018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة466.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيزمان عبد الحسين زنكور حمود2723251821028006

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0ثانوية الكرار المختلطةادبيكاظم عبد الرحيم كاظم دوحي2724241821150019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة واسط464.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمخلد طالب نعمة حنتوش2725291821009114

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسية464.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيضرغام سمير منعم كحط2726251821164030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة462.0ثانوية الرملة للبناتادبيرواء ميري عبد الحسين كاظم2727251822061030

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة البصرة455.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيضمير هاشم نعمه عبد الحسين2728161821311015

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار455.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي شاكر غضبان صكر2729221821086053

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار451.0اعدادية االصالح للبنينادبيعبد الخالق عبد هللا نخش مطير2730221821015007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية نفر للبنينادبيعلي جامل صبر حسين2731241821025029

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيعباس عبد هللا ذيبان خافي2732251821118008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيجاسم حسين عبد هللا فرهود2733291821008008

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي عبد االمير مهدي كاظم2734251821013036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيمحمد عباس فاضل سمير2735251821118014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة443.0اعدادية صنعاء للبناتادبيفرقان رحمن كريم مظلوم2736251822075051

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار442.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسالم هادي حمزة ظاهر2737291821021038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية442.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب اسعد ابراهيم فاضل2738251822078061
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة المثنى442.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبياياد جبار عبد العالي فرج2739291821109016

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء احسان جليل جاسم2740251822056058

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة440.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهدى حسين سلمان حنون2741281822055073

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة بابل439.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي حميد اسماعيل مرزه2742231821173048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة438.0اعدادية الشهداء للبنينادبيانور مجيد حرب ماجد2743221821057004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة437.0ثانوية تاج الدين للبنينادبيسجاد حسن جبار شعبان2744261821032019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة545.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء سالم محمود سالم2745251842059013

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسليل محمد حسن حسين محسن2746251842096180

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية527.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيياسر رزاق مدلول خنجر2747251841205247

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة498.0ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمحمد سكر عباس عبد الكاظم2748251841039012

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل كريم جبار2749221842178054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة486.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي عايد داخل محمد2750251841009158

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة485.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسين جبر عبد عون2751251841008084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة القادسية482.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائينشمي محسن ستار سعدون2752251841001301

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية الطب البيطري/جامعة المثنى475.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى علي قابل كاظم2753241841071059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط502.0ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيرحاب منتظر فالح حسن2754221852397007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير عدنان كاظم سعيد2755251851007019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0اعدادية الفدائي للبنينتطبيقيكرار حيدر اسود معين2756251851013037

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى483.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيكرار عبد االمير متعب جبار2757221851006053

كلية االثار/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار426.0اعدادية المثابرون للبنينادبيغسان كريم ناصر حمد هللا2758221821376104

كلية االثار/جامعة الكوفةكلية االثار/جامعة الكوفة450.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائياسراء فالح حسن خلف2759251842055004

كلية االثار/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيعلي صادق كاظم وناس2760251851122096

كلية الفقه/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيهيفاء جبار شمخي محمد2761251822114009

كلية الفقه/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة496.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمرتضى مظفر بالسم بجاي2762251851007231

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء سالم اديبس عباس2763241842110035

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية479.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيريام فرحان عطا منذور2764251842100261

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة بغداد496.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعبد الحسين علي حسن احمد2765161851005030

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيرافد ناجح عبيد محسن2766271851153030

كلية طب االسنان/جامعة تكريتكلية الصيدلة/جامعة الموصل684.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور الهدى احمد حميد هزاع2767171842289164

كلية الصيدلة/جامعة تكريتكلية طب االسنان/جامعة تكريت688.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائياحمد سعدي محمد علي2768181841049003

كلية الصيدلة/جامعة تكريتكلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمثنى محمد مخلف سلطان2769181841036080

كلية الصيدلة/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل682.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم حازم جاسم محمد2770171842288252

كلية الصيدلة/جامعة تكريتقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية682.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب زياد خضر عبد الرحمن2771171842237131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت586.0اعدادية المروءه للبنينتطبيقيمحمد حمد ابراهيم خليل2772181851025021

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.8ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينتطبيقيمحمد وليد محمد صالح2773201851399011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك578.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين تطبيقيدانا صابر احمد شريف2774201851301009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم561.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمرتضى شالل فرحان علك2775241851012046
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار560.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيايهاب صهيب حمد عبد هللا2776191851116010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت559.0اعدادية العباسي للبنينتطبيقيمصطفى ناظم احمد سرحان2777201851020104

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة القادسية539.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيذو الفقار حمزه بخيت جلوب2778241851006023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة القادسية534.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عالء كاظم خلف2779251851049017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد590.0ثانوية بالل للبنيناحيائيكامل عبد الملك فياض عناد2780101841055043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن محمد عبيد حميدي2781231841012021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمهند عبد العزيز سبتي لطوفي2782191841067083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى نجم لفته عبد السيد2783161851049158

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن يعقوب ابراهيم يحيى2784161851062036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية665.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا احيائيايوب اسماعيل محمود ظاهر2785131841244002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيمحمود جمعة صادق ظاهر2786101841042020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية التمريض/جامعة تكريت636.0ثانوية بيجي للبناتاحيائينور سمير جاسم ارميض2787181842177017

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة582.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيكرار محسن ابراهيم عليوي2788161851356056

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0ثانوية الجاحظ المختلطةتطبيقيمحمد ضياء خزعل لفته2789161851303025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية581.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسب عليوي عزيز2790161851355260

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء578.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيبدر كامل حنفوش بديوي2791221851077009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعمر حامد صالح عباس2792181851033036

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل556.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقياحمد محمود عبد هللا عمر2793171851203003

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر فاخر مطشر هزاع2794221851022030

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت623.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعبد هللا خالد عبد الرزاق عبيد2795231851067053

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الهادي كسار كنين2796251851052046

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز641.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد جابر2797221851063026

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط639.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيوليد خالد قاسم عويجل2798221851022103

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل639.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيسجاد حسين حسن عيسى2799261851011028

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيامير حميد هاشم حسين2800231851027003

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتهندسة العمارة634.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحيدر سمير حسن فرج2801141851018041

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيصادق عايد حميد صكر2802221851056010

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل660.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين علي2803181841002131

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية649.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياساور عبد الكريم شامل مهدي2804181842242010

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء618.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ بالل عبد عبد هللا2805181842186052

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل615.0 للبنين1ثانوية اصفية احيائيعبد الستار محمد موسى عبد هللا2806171841035010

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد610.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيأمير عدنان عنيد رشيد2807191841050004

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء609.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينور لبيد خالد احمد2808181842183055

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل605.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى معن رياض عزيز2809171841143127

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيسالم حسين محمد احمد2810171841046013

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعماد حميد محمد سليم2811171841075023

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد597.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيشهد طه محمد جسام2812191842226058
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كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايمن طه محمد جسام2813191841066018

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل589.0ثانوية ابن كثير للبنيناحيائيعدنان حسن محمد عطا هللا2814181841010030

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل589.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد ابراهيم فرج حسن2815171741003007

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيعلي خضر حسن سمين2816181841135012

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك573.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيصهيب عبد حسن ابراهيم2817171841010024

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل567.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيغزوان احمد عيدان خضر2818171841080174

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة البصرة566.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيرحاب رشيد علي حسين2819201842149012

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيريحان محمود عسل محمود2820181842265013

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت565.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيرنده عبد الغفور هاشم محمد2821181842259007

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت564.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد هذال طاهر عطا هللا2822181841140010

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد559.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيحنين حكمت سليمان جاسم2823201842139023

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0جورم- أكاديمية بغداد األهلية في تركيا تطبيقيابراهيم حامد عثمان محمود2824131851244001

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل612.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقييوسف الياس خضير موسى2825171851003132

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد احمد خطاب صالح2826171851003100

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينتطبيقيجمعه احمد محمد حسن2827171851076002

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل568.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب حسين حميد صالح2828171852314027

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد اياد سليمان فتاح2829171851023140

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0ثانوية المستنصرية للنازحات للبناتتطبيقيسميه أسعيد حماد بدوي2830181852263005

كلية العلوم/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيسدره ادهام عبد هللا احمد2831181852294001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمروج فيصل محمود حسين2832181842162048

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت539.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآيه قحطان نافل عساف2833181842194002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت508.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيخنساء ابراهيم نجرس عبد هللا2834181842177006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيفجر جميل معيوف خليوي2835151842042070

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت535.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيافنان محمد بدران حميد2836181842183005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت534.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيعائشه خضر عاصي سلمان2837181842206007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت499.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعمر محمد قادر مبارك2838211841055027

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت498.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد هللا سنان اكثم احمد2839181841073023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى498.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم مهند سالم خلف2840211842165057

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت492.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيجعفر جاسم كريم حسين2841211841033011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية491.0ثانوية هاشم صادق للنازحيناحيائيعلي وجدي نجم صغير2842201841066012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت513.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقيمحمد سامي سعيد خلف2843181851299011

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية499.0ثانوية النصر النموذجيه للبنينتطبيقيمختار هيثم عباس ابراهيم2844311851024046

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيلؤي قيس ياسين حسين2845181821315016

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل520.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيحمد محمود صالح حسين2846181821295010

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء477.0اعدادية الوطن للبنينادبياحمد خالد مجيد ثامر2847181821029001

كلية الحقوق/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت476.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيخليل محمد ابراهيم بليش2848181821074012

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت471.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمريم عماد كامل عبد هللا2849181822186032
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كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت469.0ثانوية الدور المسائيةادبيايه صباح محمد شهاب2850181822343004

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتادبينغم نزهان عبيد عباس2851181822274030

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية الدجيل للبناتادبيايالف قحطان عدنان حمزه2852181822236008

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0ثانوية المقاصد لبنينادبيسبعاوي ابراهيم صالح اسود2853181821068006

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0ثانوية الجاحظ للبنينادبييوسف مهدي علوان محمد2854181821091035

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية بلد للبنينادبيمحمد صالح مهدي عبد2855181821006028

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا احمد مطر حميد2856181821091019

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ثانوية الشافعي للبنينادبيبرهان ردام خليل ابراهيم2857181821132004

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمروان نصيف محسن عنزي2858181821091031

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت546.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهالء حكم فرحان حنتوش2859181842194025

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل477.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيصالح عبد هللا جاد هللا محيميد2860181841016034

كلية الحقوق/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية474.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاتن جالل حبيب علوان2861181842162040

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت457.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيعبد الرحمن علي فزع ضايع2862181841332054

كلية الحقوق/جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية454.0ثانوية البتول للبناتاحيائيمروه اميد رشيد غريب2863181842175014

كلية الحقوق/جامعة تكريتكلية االداب/جامعة سامراء464.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصبا مولود محمد عبد2864181852242055

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك463.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد جمعه عبد هللا صالح2865201841007001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد خليل داود سلمان2866211841272011

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية التمريض/جامعة تكريت671.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسن خالد خلف فياض2867191841009054

كلية التمريض/جامعة تكريتقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية667.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيياسمين عبد الناصر عبد الرزاق حسن2868181842183063

كلية التمريض/جامعة تكريتبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيمحمود طارق هادي محمود2869101841035034

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء643.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيدنيا ياسين خان باوه محمد2870231842121025

كلية التمريض/جامعة تكريتقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين640.0ثانوية النور للبناتاحيائيهدى صالح مهدي محمد حسن2871181842238028

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة القادسية639.0األهلية للبنات (ع)ثانوية الصادق احيائيابرار غانم حسين جاسم2872241842088001

كلية التمريض/جامعة تكريتكلية القانون/جامعة القادسية638.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء محمد عبد كمر2873241842119063

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة القادسية526.0ثانوية النهرين المختلطةاحيائياحمد عبد الحميد سلمان عبد الرحمن2874181841067007

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة486.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعمر سمير خضير حسين2875111841035002

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة االنبار476.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر شهاب احمد علي2876191841041033

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار474.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائياحمد جميل ابراهيم حسن2877201841259008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت471.0اعدادية البخاري للبناتاحيائيساهرة اياد حسين محمد2878181842245011

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد الوهاب رعد حمادي سلطان2879201841259101

كلية الطب البيطري/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت466.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسنين فؤاد بشير حميد2880181841085012

كلية الزراعة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت481.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائياحمد عبد هللا صالح عبد هللا2881181841311005

كلية الزراعة/جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية463.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيسوزان محمد حواس شبيب2882181842145003

كلية الزراعة/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504.0ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعثمان جاسم محمد كماش2883181851058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت546.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيمحمد حميد عبد هللا سليمان2884181821038007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت494.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيمحمود خير هللا حماد شرقي2885181821038009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0ثانوية دار السالم للبنينادبيزهراء احمد فرحان علي2886181822093004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى478.0ثانوية الذهب األسود للبناتادبيرجاء ثامر حسين اسماعيل2887211822161011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة الموصل464.0نينوى- النازحين ادبيسعد مجيد محمد خليفة2888171721502266

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمشاري جاسب هتيمي علي2889161821062087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيرسول صايل حسين علي2890191821040021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعز الدين احمد حاجم سلطان2891111821034037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت445.0ثانوية الزهور للبناتادبينهى ضاري سالم درب2892181822261032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0ثانوية الوطن للبنينادبيحسين عامر خليفة جابر2893211821079008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0ثانوية الرواد للبنينادبيعبد هللا محمد جميل عبد2894121821024010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة الكوفة438.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسين جمال حمد دحام2895261821158009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0إعدادية المروج للبنينادبيالحسن باسم حسن شجر2896141821013025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت434.0ثانوية الريف للبنينادبيمحمد عطا هللا اسعد محمد2897121821029032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت433.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسرور باقر مغير خلف2898121822016013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد منير محمد كونه2899211821202008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى431.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد هللا أزهر نجم عبد القادر2900211821211024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية الزهور للبناتادبيمريم خالد ناصر حديد2901111822078030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0اعدادية الفتوة للبنينادبيعبد الكريم عمر خلف حسين2902191821065020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية الرواد للبنينادبيعمر حميد حماد صالح2903121821024014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت425.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتادبيميامي محمود طريد فرحان2904181822202016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت424.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمصطفى سعود علي محمد2905111821156084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية التقدم للنازحاتادبياطياف صباح إبراهيم علي2906201822170001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية طه االمين للبنينادبيسيف حسين عنيد فرحان2907261821026032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعدادية صنعاء للبنينادبييحيى أسماعيل أبراهيم حسون2908231821011127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمصطفى عالء عبد هللا عبد2909191821020036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد علي حسين صالح2910171821009022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت504.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيمصطفى حسن ابراهيم حسن2911181841278015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت466.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي خالد عبد هادي2912211841002063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت465.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيرسول سعدون عبد هللا شناوه2913191841007056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت461.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيوليد عبد هللا خضر سالم2914181841029023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كركوك441.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيرائد محمد محسن جاسم2915201841011010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0ثانوية المقاصد المسائية للبنيناحيائياديب محمود حسن صالح2916201841261003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيكاني نور الدين محمد امين كرم2917201842334180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهدى علي محمد رضيمه2918181842162055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية434.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيبناز رمضان كرم محمود2919181842383017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمتعب عماد نايف موسى2920181841145029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية432.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيمصطفى عيسى رزوقي إبراهيم2921181841077019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد نصار ابراهيم هندي2922181841021006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل431.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد ادريس جاسم محمد2923201841001157
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائياياد عبد هللا فالح علي2924181841280004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيأسراء محمود صالح محمد2925181842242002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل428.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمرتضى شيال جابر حرش2926231841054110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت428.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيقاسم عبد الحافظ محمود علي2927201841259129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت427.0ثانوية االمين للبنيناحيائيامير فراس علوان دوش2928181841014003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيتاضي شاكر لفته حمدان2929181842174014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ثانوية التراث العربي للبنيناحيائيمصطفى اديب حسن رمضان2930181741096029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة الموصل425.0اعدادية المروءه للبنيناحيائياحمد علي حسين محمد2931181841025003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا علي ابراهيم محمود2932201842160016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيعمر محمد خلف جاسم2933181841030020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء422.0ثانوية ابن كثير للبنيناحيائيمخلص فرحان روضان عبد الكافي2934181841010044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل421.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيخلدون نزار عبد مطلك2935191841066039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل420.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيبهاء حسين علي عبد2936221841310023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنا عدنان خضير عباس2937181842200006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيايمان جهاد عزيز كاكل2938181842182071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء عالء عثمان علوان2939211852139015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعبد الملك فاضل جبر عليوي2940231851027025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة كربالء468.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحيدر اياد هاتف حمود2941231851251101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عباس علي محمد2942181851006030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيضرغام خالد حمزه راهي2943231851052024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيكرار ابراهيم شمخي جبر2944291851002092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت455.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي صالح مهدي2945111851203225

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة القادسية453.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقينايف سعود كاظم جحيش2946291851153240

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالقادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحيدر عباس جهاد عبد علوان2947241851071025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى449.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعباس فليح يوسف خليف2948261851202044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت447.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعمر شهاب احمد محمود2949201851013047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقياحمد ابراهيم سويد حمد2950181851046004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالقادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيأحمد صبار بدر خضر2951241751017001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى445.0اعدادية ام حبيبة للبناتتطبيقيسجى اركان ناجي ساهي2952211852121020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة االنبار444.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعثمان جبير برع حمد2953191851065008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة ديالى443.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيبهاء حسين خلف حسن2954211851228006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى442.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحيدر بشار جاسم محمد2955141851201095

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0ثانوية كرميان للبناتادبيمروه خلوف طغيم فياض2956321822020029

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك468.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيهدى حسن عباس حموش2957201822148061

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت467.0اعدادية طوز للبنينادبيحسين علي اصغر رشيد2958181821037005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية463.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين حيدر خضير حسن2959181821012011

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيياسر عادم يازع مخور2960221821086089
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة كركوك448.0اعدادية طوز للبنينادبيعمار جعفر فاضل عباس2961181821037015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيفاطمه زين العابدين اصغر اكبر2962201822148046

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0اعدادية طوز للبناتادبيندى جليل محمود زهمر2963181822181030

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيحسين صالح غيدان حسن2964211821226015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل428.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبياركان اسماعيل ابراهيم سليمان2965211821043005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك537.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائياميره بشير غانم شرهان2966241842111012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيايمان سعيد اكبر حسين2967181842383010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0دراسة كردية-  ثانوية نوروز للبنين احيائييونس علي رضا محمد2968181841380038

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن كامل محمد فاضل2969181741009027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيسيف علي عبد الحسين عوده2970251841030015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت452.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد حسين محمد علي2971181841009005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت449.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا احمد حسين علي2972201842346012

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيساره محمد احمد اسماعيل2973161852219027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت466.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي حسن هامل عبد2974231851017054

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيمحمد علي وحيد حسين2975251751047023

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيسامي نعمان حسين طه2976241851211005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين محمد احمد اسماعيل2977161851046025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت464.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمصطفى حسين طارش منهل2978221851015032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيحمد صالح حسن حسين2979171841112009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمروان رجب فرحان حمد2980191841050015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت549.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيحازم عطا هللا نصيف جاسم2981181841277009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيوسن سعد جاسم محمد2982321842028011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت542.0ثانوية آشور للبناتاحيائينور رفعت حسن خلف2983181842243084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت538.0ثانوية الكندي للبناتاحيائيحنين حامد حلو حمد2984181842239005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت535.0ثانوية العلم للبنيناحيائيشهاب صبار عياده وردان2985181841019015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة ديالى534.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمالك مزهر مهدي ابراهيم2986181842277009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت532.0اعدادية الدور للبنيناحيائيبالل سامي صالح محمد2987181841003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت529.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائياحمد صباح علي خلف2988181841049004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيخالد مدهللا عزيز ساير2989191841067033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية521.0ثانوية نينوى للبنيناحيائيطلب فرحان حسين صالح2990171841207047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت520.0اعدادية االمام المختلطةاحيائييونس خلف شويخ جاسم2991181841278019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعمر احمد عباس عبد2992121841020090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياوس غزال صعو صالح2993181841347003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت514.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيأحمد فرحان عواد خلف2994201841025001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيليث ضاري خميس صالح2995191841066095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيزهير عواد لطيف ياسين2996321841060013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي عبد االمير حسين اكريم2997271841153055
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيشهد عباس محمد علي2998211842159015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيشعالن محمود صالح عليوي2999171841080093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيشهد سالم مهدي جمعه3000211842245012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار علي محمد3001191841041040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت494.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنيناحيائيمحمد احمد مجيد صالح3002181841041050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار494.0اعدادية الدور للبنيناحيائيبكر صالح الدين حسين علوان3003181841003005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمقتدى جزار حسن زغير3004241841153013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة493.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيرسول مزهر حسن يازول3005221841023037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي محمد عبد عمر3006211841033045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت492.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد نجم عبيد حسين3007181841015028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم عادل وادي اسماعيل3008211841009004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0ثانوية الثورة للبناتاحيائياية سعد عبد محمد3009171842279014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار490.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعمر جمال طلب حريز3010191841350027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة ديالى489.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا كامل مظهر داود3011211841012047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت489.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيجعفر علي جرجيس عبد هللا3012181841147009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيياسمين عبد اللطيف حسن خميس3013181842069031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل488.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيحمود احمد عبد هللا صالح3014201841058014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائينور الدين جليل ابراهيم محمد3015221841232010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك484.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيوليد يوسف محمد عبد هللا3016201841013082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية483.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيليث أديب فتحي ياسين3017171841026218

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت481.0ثانوية الدور للبناتاحيائينهى نزال محمد احمد3018181842161046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيخديجة عطا هللا خلف محمد3019171842075011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيخير هللا حميد عليوي عزيز3020111841151020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة478.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمؤيد اسعد غايب تركي3021191841014046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى601.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيحسن صالح خلف ابراهيم3022211851009015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت542.0ثانوية العلم للبناتتطبيقياسراء ماجد طفاح رديني3023181852170002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمهدي حسان خماط بارح3024221851374085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت521.0ثانوية صهيب الرومي للبنينتطبيقيزياد جاسم حمادي بحر3025181851118011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل518.0ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيعبد الرحمن خليل غانم عبد3026181851013017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0أعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيحسن أنعاس جبار عباس3027291851106011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت516.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيحسين علي مخلف جرن3028181851004015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط515.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعماد ناجي عيسى والي3029221851023036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت514.0ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيأنغام كريم طاهر محمود3030181852159002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعاصم عبد جاسم حمادي3031191851066023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيمحمد احمد عايد عبد هللا3032191851116051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل511.0ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيمروان عبد ابراهيم محمد3033171851044041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيوليد خالد جواد كاظم3034211851256028
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0ثانوية الزوية للبنينتطبيقيعمر علي خلف جاسم3035181851017008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي خضير عطيه هيونطه3036221851003091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعمار امين كامل علي3037221851026072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيباسم حميد اسماعيل سلطان3038231851181008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي حسين دخيل سلمان3039271851034034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمرتضى حامد موحان عبيس3040241851017088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيسيف الدين علي محسن عناد3041231851051044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيحسام روكان صكب علي3042211851273007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خضير علي3043231851010043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0ثانوية عمرو بن جندب للنازحين للبنينتطبيقييحيى شاهين حمدان جدعان3044181851139041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعصام زهير مهنه لوفه3045241851017048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين جعفر دواي غازي3046291851004042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك497.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينتطبيقيفاروق حبيب خضير ذيب3047201851067012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك496.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيايمن محمود عطية خلف3048201851003015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى495.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح عليوي عبد الجاسم3049241851203188

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت495.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقيعلي دحام حمد محمد3050201851025030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبدالملك ياسين حمد ارميض3051171851012082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت495.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيمريم فرج فارس حسن3052181852015001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت495.0اعدادية بلد للبناتتطبيقينور عالوي نازي عباس3053181852176026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة القادسية494.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد مطشر جواد3054221851096041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينتطبيقيعبد الوهاب يونس صالح جهيران3055171851076008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى494.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيحيدر علي جبار حسين3056231851181021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى489.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعلي حسين مجيد رباط3057241851165011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف عبد هللا حمود3058171851044005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية483.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيكرار علي صبري علي3059161851019110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى483.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف جرو3060201851022056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيفاضل علي محمد حمود3061231851181053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل481.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد هللا عبد3062201851048049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة القادسية479.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقياياد كاطع ساجت فزاع3063241851010011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى479.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيعلي حميد ابو الهون سلمان3064251851047015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسان478.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس سعد نعيم رهيف3065221851041036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيسالم عز الدين جاسم محمد3066191851066018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك604.0اعدادية الواسطي للبنينادبيروكان صالح وسمي داود3067201821079030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك598.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيفائز قحطان طه حسن3068201821077078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595.0ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى عبدالجبار عبدهللا حبيب3069121821023037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد590.0اعدادية الدجيل للبناتادبيبنين ماهر كريم جواد3070181822236010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية الدجيل للبناتادبيشروق احمد خليل ابراهيم3071181822236025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ثانوية العريج للبنينادبيعزيز احمد عجيل عزيز3072171821031025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ثانوية العوسجة للبنينادبيمثنى احمد عداي عبد3073171821050009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمصطفى صبحي جمعة ابراهيم3074201821022074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0ثانوية المغيرة للبنينادبيابراهيم فيصل عبد مجيد3075211821051002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيعبد الرحمن طالل محمد طنير3076191821287015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء553.0ثانوية نزار المختلطةادبيعقيل احمد لفته خلف3077211821204009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت550.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد عبد هللا علوان عبد هللا3078181821036008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعبد الخالق حمادي داود سلومي3079211821043019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0ثانوية الهمم للبناتادبيتقوى حمادي داود سلومي3080211822182008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة القادسية544.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمرتضى سلمان شاكر كاظم3081231821257051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية المجاهد المختلطةادبينبأ ظافر محمد عزاوي3082181822100002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبياحمد ايوب حسون كاظم3083211821228001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد الحج عبد حسون3084191821066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت541.0الخارجياتادبينائله محمد شوقي كاطع3085181822401029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0ثانوية ابو الحكم المسائية للبنينادبيحازم فاضل محمد عبد هللا3086201821250023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى521.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد عباس كريم حسين3087291821010115

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0ثانوية الحريري المختلطةادبياحمد محمد احمد نصيف3088321821045002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك517.0اعدادية الواسطي للبنينادبياحمد مالك فندي عبد هللا3089201821079011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل508.0ثانوية سيف الجهاد للبنينادبياحمد ابراهيم غريب سهو3090171821203001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد506.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيتحسين علي تركي طعان3091141821032005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك505.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمعتصم عبد السالم سلطان عمير3092201821085118

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك501.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود فوزي محمود شالل3093111821034058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت500.0ثانوية العلم للبناتادبيديانا دحام جاسم محمد3094181822170007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد500.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيغفران جعفر عبد الحميد عبد الوهاب3095181822205012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل499.0ثانوية الكوير المختلطةادبيعلي خلف مرعي حسن3096311821066006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسن طالب محمد راضي3097241821008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك484.0اعدادية الواسطي للبنينادبيابراهيم خالد جمعه عبد هللا3098201821079001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة ذي قار481.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيضياء طاهر محيسن عبيد3099291821021050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت481.0ثانوية البارودي للبناتادبيعذراء احمد فزع عبد هللا3100181822258023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبينبيل حمد مرعي عامج3101191821360045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينادبيمهدي يوسف حردان خزعل3102181821041059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية االبتكار المختلطةادبينورهان كريم خليف جاسم3103111822151019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية القانون/جامعة الفلوجة462.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيأحمد محمد فاضل فرج3104191821040007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيصفاء علي حسين توفيق3105121821205014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار459.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبينائل شتوي البد طوكان3106191821359038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية القدر للبنينادبيضياء ابراهيم عارف محمود3107211821089028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيحيدر سعد احمد عواد3108211821270021
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار451.0اعدادية دمشق للبنينادبيعبد الرحمن محمد عنزي احمد3109111821021067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية الخرجه للبناتادبيجواهر نعمه خلف محمود3110181822217008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت447.0اعدادية الدور للبنينادبيعبد القادر أنيس سمير ابراهيم3111181821003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد سالم غازي مدلول3112231821032066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء رياض خطار نعيمه3113241822115032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيياسر محمد عطية حمادي3114181821283037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0ثانوية العدالة للبنبنادبيهاني ياسر خضر ياسين3115171821201010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0ثانوية العباد للبنينادبيخالد احمد ابراهيم خطاب3116201821076013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ثانوية الفاروق للبنينادبييونس اسحاق عبد هللا محمد3117181821094023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0ثانوية نجد المختلطةادبيكرار هاشم حسين حمد3118181821309008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0ثانوية الرشاد للبنينادبيليث رسول اسماعيل محمود3119191821050012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة القادسية435.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب مالك حسين سلومي3120261822092009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الكوفة434.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعماد نايف سلمان شوجة3121291821021070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة كركوك433.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيسرمد عمار عارف علي3122201821259096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين578.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيزيد علي هدهود جواد3123291841002060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية563.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعماد عبد القادر صالح فتحي3124171841008153

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل551.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائيهند عبدالصمد محمدعلي سعيد3125331842080087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك543.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعمر مجيد حماد علي3126211841038053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك532.0ثانوية الزيتون االخضر للبنيناحيائيمعد ابراهيم احمد عبود3127201841060023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت510.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسرمد جاسم محمد غيدان3128201841013026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيهاجر جبار ندى محمد3129231842131044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة البصرة491.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرنا مزعل عصفور غضيب3130181842373011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت490.0اعدادية تازة للبنيناحيائيعلي عمران محمد مولود3131201841018015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت467.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيميمونه سعدي حسين علي3132181842347009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت467.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا صباح عيسى دلي3133181841059011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة كركوك541.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيخالد محمد وسمي داوود3134201851003024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي بهلول بدر سلمان3135291851025059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة الموصل528.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيليث دخيل علي محمد3136201851036016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمحمد خريجان فرحان صياح3137291851003177

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت510.0ثانوية نينوى للبنينتطبيقيموسى سويد عيسى صبار3138171751207017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت507.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيمصعب يونس ابراهيم احمد3139181851004059

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0ثانوية الزهور للبناتادبيآيه مجيد عبد هللا نجم3140181822261001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية بحركة للبناتادبيغسق ممدوح حماد مخلف3141311822043013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية البارودي للبناتادبيرسل محمد تومان مدب3142181822258012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرويدة حامد حمزة ابراهيم3143111842129007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت474.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيوالء محمد عباس سالم3144181842257012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى460.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيصفا عباس علي حميد3145211842143059
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت459.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمروه جميل نجم دليمي3146231842178017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينور الهدى غازي نصيف جاسم3147101842101102

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت445.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنى نواف عبد هللا نايف3148181842186051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة تكريت441.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسحر جمال مبرد هويدي3149181842186032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيزهراء حسين نجم دليمي3150231842178011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية جنة العراق للبناتاحيائيرقية سعد قدوري حبيب3151181842221011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب خالد ابراهيم نجرس3152181842247016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر سعد علي شيخان3153241842220258

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت492.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةتطبيقيحال شاكر حماد حايف3154181852283002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيرسل كاظم عباس محمد3155181852309001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى470.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقينورا محمد حسين حيدر3156211852140063

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيناديه ماجد حميد جاري3157111852129012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء456.0اعدادية االسحاقي للبناتتطبيقيزينب ماهر يحيى عبد3158181852255025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة سامراء444.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايه محمود علي محمود3159181852183019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى441.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينهى باسم احمد محسن3160211852138037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقيغفران حسن خضير ياسين3161241852166007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة سامراء436.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيتبارك احمد حسن احمد3162181852242021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت432.0ثانوية المنى للبناتتطبيقياالء وليد نايف عباس3163181852256003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالمسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيهبه هللا علي مطلب حسين3164231852114042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية الدجيل للبناتتطبيقيبنين علي حمادي جاسم3165181852236005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيابتسام عبد السالم محمد صالح3166181852183001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية تماضر للبناتتطبيقيهدية جمال حسين كردي3167211852091035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية جنة العراق للبناتتطبيقيابتهال رشيد حميد عياش3168181852221001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية االبتكار المختلطةتطبيقيعذراء صباح سلمان داود3169111852151008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية السنية للبناتتطبيقينبال محمد كاظم حسون3170241852102065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيايات سعدي عبود سرحان3171181852374004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0ثانوية جنة العراق للبناتتطبيقيوداد خلف صالح داود3172181852221028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيشهباء محمود فتحي عبوش3173171852284013

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت533.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرغده حكمت مدحت داود3174181822232011

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت497.0ثانوية الحكمة للبناتادبيرويده حامد مهدي شكران3175181822189013

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل457.0ثانوية سيف الجهاد للبنينادبيعمر خليل طه سليمان3176171821203015

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيسيف حميد عبود احمد3177181821082018

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمحمد عبود حسن خلف3178181721332245

كلية اآلداب/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت517.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيمختار هاشم محمد سلطان3179181841136046

كلية اآلداب/جامعة تكريتقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت507.0ثانوية القبس للبنيناحيائيااليهم وائل عبدالكريم محمد3180181841131007

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت462.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيرعد سعد سعدي حمود3181181841280007

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية العلم للبنيناحيائياحمد ناجي جاسم احمد ناجي حسين3182181841019005
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كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت441.0ثانوية القبس للبنيناحيائيهيثم علي فرحان احمد3183181841131036

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية المنى للبناتاحيائيزينب رحيم متعب شيخ3184181842256010

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمحمد خميس احمد ناجي حسين3185181841019028

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت484.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا عواد3186181851004026

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت461.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيموج عزيز جاسم محمد3187181752242080

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيخير هللا مجبل مطر حداد3188181851046018

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت444.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيمعمر عادل خلف يوسف3189181851004060

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت569.0ثانوية ابن كثير للبنينادبيعامره محمد عزيز علي3190181822010004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل519.0ثانوية امام غربي للبنينادبيسهام علي جندي مشيوح3191171822046007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل503.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةادبياحمد االوس محمد حمد3192181821294001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0ثانوية اشويرات للبنينادبيسعدي سالم إرزيج عطا هللا3193171821037008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0اعدادية الزاب للبنينادبيمحمد عبد الرحمن شويخ بندر3194201821026031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيسالم حسين علي حسين3195171821032024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ثانوية اشويرات للبنينادبيإيناس صباح صالح أحمد3196171822037002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل472.0ثانوية الشرقاط للبناتادبيتقوى عبد الكريم جمعه محمد3197181822163008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة كركوك462.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد للبنينادبيمحمد فهد احمد عياش3198201821029041

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد عبد محمد حميد3199181821042035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية سيف الجهاد للبنينادبيحماد علي جاسم علي3200171821203008

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل438.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبييوسف سلمان محمد عواد3201171821206175

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0ثانوية الحود للبنينادبيسعد وليد محمد خليف3202171821040023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل430.0ثانوية شهداء االمارات المختلطةادبيهيثم ابراهيم صالح خلف3203311821064003

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةادبيحسان جاسم محمد فرتم3204181821294004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل428.0ثانوية اشويرات للبنينادبيحسين علي محمد حسين3205171821037004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر428.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعثمان قصي بشير ابراهيم3206171821010052

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل427.0 للبنين1ثانوية اصفية ادبيسامر سالم بشير محمد3207171821035005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل426.0ثانوية سيف الجهاد للبنينادبيبشار ناظم عبد حمد3208171821203006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء425.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعبد هللا غازي عبد حمود3209181821004048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل425.0ثانوية نينوى للبنينادبيحسن جمعه طالب حسن3210171821207035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيعلي سميط معيوف محمد3211171821049015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعقيل خواف وناس جساب3212231821054020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية اركبة جدعة للبناتادبييقين علي خلف علي3213171822313029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد عزيز خليل حسن3214171821003010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيرافد ياسين عزيز احمد3215171821032021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0ثانوية الشرقاط للبناتادبيهيلين علي حسين محمد3216181822163029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل577.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسهام محمد احمد عطيه3217181842243056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت557.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهويده عبد الهادي صالح خلف3218181842243088

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت556.0ثانوية النهرين المختلطةاحيائيانهار ياسر محمد طلب3219181842067002
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة تكريت545.0ثانوية الشرقاط للبناتاحيائيهبه ليث محمود احمد3220181842163035

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت525.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد صالح مرعي حجاب3221181841145033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0ثانوية الشهيد ابراهيم المرير للبنيناحيائيمحمد سالم حميد احمد3222171841156029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0ثانوية الخضرانية للبناتاحيائيوفاء عاني محمد سلمان3223181842218023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت496.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيامنة علي حمد طالل3224181842234004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائينبأ فارس خلف عبد3225311842037030

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0ثانوية النهرين المختلطةاحيائيبالل عبد القادر عطيه حميد3226181841067021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0ثانوية الخضرانية للبناتاحيائيسارة ياسين عويد شويعل3227181842218009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت473.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد هللا عبد خلف علي3228181841065015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت464.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيياسين شاكر صالح عبد هللا3229181841016092

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيربيع احمد عبد هللا حسين3230171841043017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل454.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيزينة عبد حسن سلوم3231171842242069

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة سامراء454.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعمر محمد داود محمد3232181841145026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل451.0ثانوية ازهيليلة للبنبناحيائيريام علي احمد شحاذه3233171842202005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية سيف الجهاد للبناتاحيائياسماء حسن احمد فرج3234171842243004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيمها عواد صالح خلف3235171842051017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة الموصل444.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائياحمد ثائر عبدهللا عالوي3236171841162005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل439.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيعبد االله نايف احمد عواد3237171841049048

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0ثانوية شهداء االمارات المختلطةاحيائياحمد حاتم طالل علي3238311841064001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل430.0ثانوية الشرقاط المسائيةاحيائيمحمد حسن خضر حمد3239181841339023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية430.0اعدادية القيارة للبناتاحيائينها محمود خضر محمد3240171842242136

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0ثانوية العدالة للبنبنتطبيقيمحمد محمود صالح عبد هللا3241171851201011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة تكريت481.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيامساهر موسى خليل مصطفى3242201851208004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل478.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقيادريس محمد محمود محمد3243171851203005

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة تكريت466.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيمهران محيا احمد محمود3244201851208029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيرعد عزيز شليب عطشان3245291851153092

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمحمد خضير سلمان صافي3246221851055015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقياطياف خلف محمود احمد3247201852208002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 457.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعمار ثابت جواد حسين3248251851153109

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمرتضى فاضل شوكان حسين3249221851070063

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال محمد نايف3250111851201051

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيسيف سعدون خلف حميد3251211851009024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعدنان زامل نعيمه جابر3252221851374046

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيشانو امانج جمعه محمد3253211842290028

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريتكلية اآلداب/جامعة تكريت461.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعمار خالد حسين محمد3254181851046027

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة سومر441.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمنذر محمد خلف احمد3255211851256026

كلية طب االسنان/جامعة القادسيةكلية الصيدلة/جامعة القادسية687.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد فالح مهدي عكالوي3256241841027124
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كلية الصيدلة/جامعة القادسيةكلية الصيدلة/جامعة الكوفة683.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائياحمد رعد عبدزيد عبد3257241841021001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين643.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر سامي فاضل ياسر3258241851001094

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيحوراء كاظم هالل حسن3259241852120013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد601.0ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جودي حسن عبود3260241851069018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية618.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى حسين حربي شعالن3261241841003196

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل610.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي هاتف نعمه دايخ3262241841009059

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد احمد فرحان منشود3263291851026060

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية547.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيقاسم زاجي حمزة مطر3264241851019038

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية541.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور ستار سعيد مهدي3265241852119064

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيبنين فاضل عباس عبد هللا3266241852121007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد اسعد عبد الرضا جاري3267241851018002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيامجد اياد حسين عمران3268251851016006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء599.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيليث حسين هادي كداح3269241841005123

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية594.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمهدي عباس كريم محمد3270241841016085

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى553.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس حيدر عباس كميل3271241851001045

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء624.0اعدادية نفر للبنيناحيائيعلياء حسن عبد الرضا عبيد3272241842025018

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية591.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين مهدي سلمان حبيب3273241842095020

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء585.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيواثق محمد حمزة حيال3274231841167029

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء582.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل جعفر سلطان شرماهي3275241841001230

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية579.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشيماء هادي عبد وناس3276241842124098

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيبشير أرحيم صالح علي3277111841158001

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة بابل570.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر عبود هالل ابو عليه3278241841203053

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية569.0ثانوية حلب للبناتاحيائيسجى سمير مراد فنجان3279241842107065

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية569.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب حسين فليح حسن3280241842110047

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية565.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسن حازم حاكم حسين3281241841203212

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة البصرة563.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيالهام غزيل عجيمي تويلي3282221842157007

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية556.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى هميل عبد حسين3283241841005166

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية549.0اعدادية التآخي للبنيناحيائياحمد شاكر عواد كاظم3284241841029004

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية545.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي قاسم راضي ابراهيم3285231841042082

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة ديالى540.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين رحيم كاظم مهدي3286251841014025

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة536.0اعدادية القادسية المختلطةاحيائياحمد مرزوك جازي محمد3287251841111006

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط534.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي فالح جبر حمود3288261841003110

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة531.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء احمد شاكر سلمان خضير3289251842075010

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة525.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمرتضى محمد كريم حسون3290231841017163

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة580.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيهيام عماد ياسين علوان3291241852122039

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية االنوار االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد طعمه عبد3292241852149008

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية543.0ثانوية االبداع االهلية للبناتتطبيقيانفال عبد الحسن عيسى فرحان3293241852147001
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كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية537.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيتبارك حسين متعب حمزه3294241852122007

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة الكوفة518.0ثانوية ضياء الشمس للبنينتطبيقيمصطفى عليوي بثور شنبوج3295241851059015

كلية العلوم/جامعة القادسيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية السنية للبناتتطبيقيمريم خالد حمزه سحيل3296241852102060

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى495.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامجد عواد عبد طارش3297291851100023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية551.0الخارجيوناحيائيأحمد حاكم مزهر حسن3298231841400001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسرمد حامد عبد الحمزه منشد3299241841003071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل532.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا علي محمد حميدي3300231841019068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة بابل528.0ثانوية المجد للبنيناحيائيطه غازي حمزه عباس3301231841025016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة510.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعبد هللا هادي مالك عبيد3302231841162013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة بابل509.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحسن كاظم علي حسين3303231841164010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية529.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيجاسم عبد الحسين يعقوب يوسف3304241851013015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية519.0ثانوية حلب للبناتتطبيقيساره رحيم علوان حسين3305241852107012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد509.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد جبار تومان كشوان3306241851034023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء507.0اعدادية السنية للبناتتطبيقيفاطمه زمان سرحان كاظم3307241852102054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم جاسم3308231851016018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بابل491.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر تطبيقيكرار اياد جواد حسن3309231851069048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة بابل491.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيامير حسين حنتوش حمادي3310231851020015

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية657.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء قاسم سعيد خلف3311241842135022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةقسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر سعد محمد علي3312251842084548

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة المثنى618.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين هويدي حسين3313291842085045

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية675.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيايالف طالب عبيس وناس3314241852165002

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء513.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيزيد راهي عباس ردام3315251851009061

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسن حمود حسن كطان3316161851012009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسن طاهر عبد جوان3317241851010015

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية593.0ثانوية االحسان للبنينادبيحسين عباس هادي عزال3318241821049011

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية583.0اعدادية عفك للبنينادبيامير حيدر جاسم محمد3319241821011004

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية553.0اعدادية الكوثر للبناتادبييسرى ياسر ساجت عبد الرضا3320241822108014

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية545.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي سعيد عبد الزهره جاسم3321241821038031

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمهند اياد خلف جبر3322241821203146

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى497.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيعلي حسون جاسم محمد3323241821026008

كلية القانون/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية605.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين حاكم حسين علي3324241851203352

كلية القانون/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد حميد كريم3325241851076020

كلية التمريض/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية663.0ثانوية حلب للبناتاحيائيسجى وناس حنتوش يونس3326241842107066

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسندس خيري حسن نوح3327241842102077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيهادي محمد هادي باقر3328131841005056

كلية الطب البيطري/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ثانوية حلب للبناتاحيائيكفاء رحيم صباح حسين3329241842107090

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية464.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيبهاء عبد الزهره حازم حسن3330241841002015
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كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان441.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسيل عالوي هادي عوده3331241842220019

كلية الزراعة/جامعة القادسيةالقادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0ثانوية الصفوه للبناتتطبيقيسجى علي محيسن لفته3332241852126023

كلية الزراعة/جامعة القادسيةقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم حران جويد رعد3333241852134032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية598.0اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة جواد عبيد جياد3334241822102053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة الكوفة567.0اعدادية النضال للبنينادبيعبد هللا جابر كامل عطيه3335241821014037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة بابل535.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد حسين عمران موسى3336231821252088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت534.0اعدادية القاسم للبنينادبيمنتظر محمد هالل سلمان3337231821006073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية511.0اعدادية الشافعية للبناتادبيافراح باسم راضي شنين3338241822111005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت501.0اعدادية الفهود  للبنينادبيعلي عدي حميد رومي3339221821046019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية494.0اعدادية الشامية للبنينادبيمؤمل ناظم جاسم سرهيد3340241821015054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية478.0اعدادية اسماء للبناتادبينوره صباح جفات حسن3341241822104047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد خضير عبيس علي3342231821022051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد465.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار كاظم عبد هللا بلو3343251821025074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية464.0اعدادية الشافعية للبناتادبيزهراء حميد سعيد هاشم3344241822111018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية464.0ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك حاكم داخل كاظم3345241822110005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي محمد هاشم داخل3346241821009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب علي عباس عزوز3347231822109027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار459.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسين علي جاسم محمد3348241821008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبينور قاسم تكليف عسر3349231821252108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة514.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ضياء تركي مغير3350241841001188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية499.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحيدر مالك حسين حمزه3351241841019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد قاسم جواد كاظم3352241841004004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة495.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيعبد القدوس هادي مجيد زرزور3353241841046025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسارة علي مهدي حسين3354241742103052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة494.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيايناس فاضل ابو طرير تالي3355241842157001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية األعالم/جامعة ذي قار489.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيشهد قاسم خلف ديوان3356291842153049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة487.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب محمد كتاب حسن3357241842124087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة485.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك لطيف صخيل رضيوي3358241842121033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي ناظم جواد كاظم3359241841005115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االثار/جامعة القادسية473.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعباس نبيل دايخ جاسم3360231841055022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيحسن محمد صالل حنوش3361241851029011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية الديوانية للبناتتطبيقيتبارك عليوي جواد حسين3362241852103010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيبنين تكليف جابر ناجي3363291852053008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مطلب طريخم بدح3364291851007107

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد عبد الحسين زاير جابر3365141821003113

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية585.0اعدادية عفك للبنينادبيعلي حمودي ربيج تومان3366241821011024

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0اعدادية الكوثر للبناتادبيإيناس محمود حسن عليوي3367261822083006
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كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة الكوفة557.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيجعفر صالح هادي ناصر3368241821026002

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية556.0اعدادية الطليعة للبناتادبينور علي عبد الحسين عواد3369241822118052

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية546.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء ماجد حميد موسى3370241822095029

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية537.0اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين حيدر هادي عبد العالي3371241822108003

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0ثانوية عدن للبناتادبيسلوى راجي كاظم شاطي3372231822076028

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد517.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتادبيغفران جميل هنتر برع3373241822112019

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0اعداديه الوهج للبنينادبيعلي رحيم حمزه حمادي3374241821051041

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار500.0اعدادية الدواية للبنينادبيناصر فوزي مزيعل حجام3375221821023013

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية495.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد االمير جواد هبان عبد3376241821024025

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل493.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيصالح عدمان عيدان كاظم3377231821164017

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية490.0اعدادية الدغارة للبناتادبيمريم علي عبد الحسين ناصر3378241822124025

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة القادسية476.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينادبيكرار جبار كردي مهنه3379241821156024

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة المثنى476.0ثانوية التآخي للبنينادبيعلي سالم حمود عبيد3380291821018033

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل474.0اعدادية القاسم للبنينادبيالحسن كاظم حمزه علي3381231821006006

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط474.0اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد كريم كاظم كطوف3382241821008028

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة سامراء473.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد مقصد عبد فرحان3383241821024020

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسية473.0ثانوية عين شمس المختلطهادبياحمد ثائر عريف جبار3384241821155001

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحامد هادي حنتوش غضيب3385241821010011

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد جواد حسوني زغير3386291821017256

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية اسماء للبناتادبيشذى عالوي فاهم كاظم3387241822104025

كلية التربية/جامعة القادسيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0اعدادية الشعلة للبنينادبيهشام سلمان ظاهر محيسن3388241821012063

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التمريض/جامعة القادسية672.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى عباس محي حمود3389241842102114

كلية التربية/جامعة القادسيةبابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيتبارك جساب حسين علي3390231842214004

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء حميد عطوش جياد3391241842104030

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية629.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم وذاح عرد3392241842220336

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى617.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيصبار طالب نابعي لطيف3393291841002081

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى616.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيميعاد مالح صباح جنحيت3394291842057228

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية610.0ثانوية النصر للبنيناحيائياثير عبد هللا جابر حسون3395241841064001

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية610.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعال عبد الحسين حربي عطيوي3396241842124109

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين عظيم خواف ظاهر3397241841039006

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية604.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائياحمد حسين كريم موشي3398241841004001

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة604.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات عماد حسين كزار3399241842149004

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت594.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسين نجم عبد3400241842220399

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة المثنى592.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين كاطع منشد عويز3401291841100037

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى583.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرتاج ياسين عبد االمير عبد الحمزة3402241842104021

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية576.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياسعد كريم ساجت عبود3403241841010009

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية572.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيخديجه كاظم محيوي محسن3404241842111032
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كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي حاسن كشيش عواجة3405291841003187

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط563.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس شاتي جدوع حسن3406221841031069

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد555.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيحامد عبد الخضر حمزة مهدي3407291841109004

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية548.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسماء كريم عبد جبر3408241842141012

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء655.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيزينب جبار حمزه شحتول3409241852165008

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء653.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقينجالء مراد كاظم شغناب3410241852165011

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار613.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعباس كريم منهل سلطان3411221851063027

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية603.0اعدادية عفك للبنينتطبيقياحمد كريم جعاز جبار3412241851011002

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد580.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم نصيف جاسم3413291851025075

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية579.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيحسن مهدي رهيف راهي3414221851030011

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية575.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيغدير حاكم هاشم خلف3415241852130026

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس مهدي عباس كاظم3416291851004105

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقياحمد رياض سعود فرحان3417221851077001

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة ميسان569.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيجعفر علي عايف كريم3418221851051007

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل569.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيطيبة تحرير فخري خضير3419231852087042

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط565.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقياحمد حامد خيون صديج3420221851031002

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط562.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمهند طاهر هادي محي3421221851031063

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيسجى ساجد كحط معجال3422241852220112

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية561.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقييوسف سلمان مشكور عبد3423291851002143

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط560.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحيدر حسين منصور عكال3424221851051016

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية560.0ثانوية النصر للبنينتطبيقياحمد رحيم والي عيدان3425241851064002

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية560.0ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين عادل يحيى عبود3426241851069008

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية558.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى حسن عويز شالكة3427241851018067

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية556.0ثانوية الدوحة المختلطةتطبيقيواثق مكي حمزة حسون3428231851176012

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط549.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحسين غالب جدوع خليل3429251851052017

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد مظلوم والي3430291851007199

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل545.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيسجاد سالم كريم ناصر3431291851016059

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد540.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي عبد هللا عطوان جسام3432221851051033

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل539.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيسيف رحيم حداوي حسون3433231851033041

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت536.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيكرار راضي جبار حمزه3434251851049014

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية531.0اعدادية اليقظة للبناتتطبيقياالء شالل عبد الكاظم ناجي3435231852089001

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيسجاد نوماس تكليف عبد3436251851111024

كلية التربية/جامعة القادسيةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة529.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعلي طالب مهاوش فضاله3437251851116069

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة529.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحيدر جاسم محمد حساني3438251851009050

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى526.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم حياوي جياد3439291851007198

كلية التربية/جامعة القادسيةقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى526.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيياسر حسين يوسف عبود3440241851203343

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة بابل522.0ثانوية مسالك الخير المختلطةتطبيقيحسن عبد الحمزه حسن خلباص3441231851188002
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0اعدادية السنية للبناتادبيايناس قاسم عطيوي عبود3442241822102007

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة453.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء سلمان صفوك عزيز3443241822134022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ثانوية التحرير للبناتادبيسراب كاظم كريم مرزه3444241822101023

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة المثنى447.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب قاسم مطشر معين3445291822056029

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيساجده كائن عبد االمير حسون3446241842020004

كلية التربية للبنات/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان عبود راضي حاجم3447241842220040

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى568.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعبد هللا ابراهيم ربح حمود3448291821110036

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى518.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسعد مانع جبر محمد3449291821028088

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة القادسية499.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيسعد دايخ سربوت سعيد3450291821105024

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين علي محمد دويج3451291821016031

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة سامراء466.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيهبه عطيه جبار خلف3452241822139035

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة الكوفة465.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد االمير جاسم محسن عبد الصاحب3453251821025052

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية462.0اعدادية العروبة للبناتادبيرانيا مولى كاظم مهاوي3454241822120007

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد ذهيب مجيد تومان3455241821040038

كلية اآلداب/جامعة القادسيةسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار445.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينادبيعلي نعيم جاسم حسان3456241821156022

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة439.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينادبيقيصر شمام محمد عيسى3457241821156023

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية خولة للبناتادبينور عباس جمعه عيسى3458241822116031

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي جاسم حسن حمزة3459231821252058

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيمحمد طالب سلمان لفته3460241821043034

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد داخل كاظم جبر3461241821155028

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة432.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد احمد خضير خير هللا3462241821004062

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية432.0اعدادية الرميثة للبناتادبيساره مهدي جاسم حمد3463291822057069

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين عقيل عمران براك3464241821040015

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصادق فهد عباس جهيد3465291821021045

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء426.0اعدادية الرميثة للبناتادبيزمن ستار امير جبوري3466291822057050

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية425.0ثانوية السنبلة للبناتادبيفرح عباس فاضل محمد3467241822135019

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحبيب فالح ربح حسن3468291821016025

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية خولة للبناتادبيتمارا جليل خليل عبد علي3469241822116007

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحيدر كاظم عطيه خشان3470291821010052

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االثار/جامعة القادسية423.0اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى فاضل حميد صاحب3471241821014066

كلية اآلداب/جامعة القادسيةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عباس محمد دهيلي3472241822115054

كلية اآلداب/جامعة القادسيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية النجدين للبنينادبيرضا مالك ناهي كاطع3473241721063018

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة420.0اعدادية الحوراء للبناتادبيساره ماضي جاسم كاظم3474241822123017

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين فاضل حميد حسين3475241821038017

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية للبنات/جامعة القادسية505.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيريهام مجيد جبار جعبول3476241842111046

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة504.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمصطفى عوده بدر سلمان3477241841207295

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية501.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه سمير اسماعيل خضير3478241842220238
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كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى497.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي تحسين الطيف عبد االمير3479291841153160

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيدعاء رافد جعفر مهدي3480241842120052

كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية487.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيشهد رحيم شاكر خضر3481241852121030

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية القانون/جامعة المثنى482.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد جبار انعيمه مهاوش3482291821011023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية450.0اعدادية ميسلون للبناتادبيحوراء يقظان خيون حمود3483241822106011

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة المثنى449.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن محمد علي عبادي عباس3484291821009020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة المثنى446.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين عباس نيلي عبيد3485291821109040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة القادسية442.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمجتبى هاشم حسن علوان3486241821038039

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد علي عبيس جياد3487241821024019

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر437.0اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه حسين كاظم قنبر3488241822120027

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي حسين عباس محيسن3489231821060023

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0اعدادية االعتماد للبنينادبيضياء عارف عبد الكاظم اسماعيل3490291821010067

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسن حسوني عبيد راضي3491241821004020

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل جمال لفته عاشور3492291842057101

كلية االثار/جامعة القادسيةكلية األعالم/جامعة ذي قار420.0ثانوية الصادق المختلطةادبيأثير عباس جاسم حمادي3493231821172001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء453.0اعدادية نفر للبنينادبيحسين جاسم والي كاظم3494241821025013

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية النضال للبنينادبيمؤمل فائق كاظم شنون3495241821014058

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية اآلداب/جامعة المثنى446.0ثانوية البسملة للبناتادبيهدى داود سلمان شوجه3496291822069057

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0اعدادية العراق للبنينادبيجعفر حميد هالل عالوي3497241821024011

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل436.0اعدادية الرسول للبنينادبيصفوك سلمان صفوك عزيز3498241821035014

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية التربية/جامعة سامراء454.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائياحمد شوين حسن عبد السادة3499231841167001

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية445.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه بدر شريف ستار3500241842096030

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيندى عبد الخالق صالح حمزه3501241852220097

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية االثار/جامعة الكوفة468.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرقية كشيش جالب حسين3502241852106019

كلية الطب/جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين محمد صخي جودة3503221841098043

كلية الطب/جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة ذي قار690.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمنار سامي شريف محمد3504221842113192

كلية الطب/جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة بغداد690.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الجواد جاسم حسين3505101842086063

كلية الطب/جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة ذي قار689.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمها حيدر عبد الكاظم عاجل3506221842113197

كلية الصيدلة/جامعة االنباربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحسام رحيم هنيكش حسن3507211841059007

كلية الصيدلة/جامعة االنبارالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 680.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيحسين حيدر برزان كلل3508251841122061

كلية الصيدلة/جامعة االنباربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيغسق محمد اكرم جاسم3509211842136059

كلية الصيدلة/جامعة االنبارقسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية680.0ثانوية الراية للبنيناحيائيتهاني طارق سيد حميد غني3510211842021003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد نويديس3511191851096030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد خلف3512191851002029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل593.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى ياسين درويش سعود3513191851011064

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل540.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد خضر نوري جبر3514191851017012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبالل محمد كمال الدين احمد محمد3515191841007044
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد577.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا وفي ناصر الدين طه3516101841017050

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيوسن منصور طالب خلف3517131842283048

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية668.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيساره عبد الحميد عوده جاسم3518191842243036

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار679.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيصفا مجيد عبد الرحمن حمد3519191842198045

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار673.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة محمود كليب صكر3520191842194085

كلية العلوم/جامعة االنباركلية التمريض/جامعة تكريت665.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيريمه ثامر صالح فارس3521191842217060

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار663.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيهاله ليث طه ياسين3522191842153090

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيقتاده عبد الحليم نصار احمد3523191841020037

كلية العلوم/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار611.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهناء صباح مصلح اسود3524191842141109

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيمنازل يحيى عايش عبداللطيف3525191842152020

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد605.0اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد عايد نجم حسين3526191841019010

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار601.0ثانوية الشراع للبناتاحيائينظار مزهر مخلف ضايع3527191842138020

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد599.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبركات نوار طارش شاهين3528101841055010

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيعذبه محمد مطر موسى3529191842152012

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيابرار رعد شالل سعيد3530191842141004

كلية العلوم/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار572.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبد الودود حسين عليوي ناصر3531191841341068

كلية العلوم/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد569.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيماجد تحسين عطية محمود3532191841287037

كلية العلوم/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيساره احمد عجمي عيسى3533191852183020

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار572.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحنان حمدان هزيم شالل3534191842178014

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمها حسين عفتان تركي3535191842234030

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة512.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرنده سعدون بتال عبد3536191842196041

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبارقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاحيائياميره فيصل عبد الهادي خليفة3537311842080005

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد عبد القادر فرحان سالم3538191841015070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار494.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيهشام حامد كروت صالح3539191841002078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسراء عامر خضير علي3540191842194054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنباركلية االثار/جامعة القادسية516.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحذيفه مجيد حميد محمد3541191841009051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار499.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيمريم حسن فرحان سعود3542191842155033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار584.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيطيبه عبد الرحمن سمير مهيدي3543191822202018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543.0ثانوية اليمن للبنينادبيسفيان طه محمد ظاهر3544191821090007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيحاتم كريم خلف محمد3545191821095012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد506.0ثانوية االجيال المختلطةادبيصالح نوري عبد جاسم3546191821311020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى487.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمواهب محمد هاشم خليل3547191842370085

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحمد أحمد كسار سعد3548191821071020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد462.0ثانوية حمرين للبنينادبيفيصل محمد امين مهاوش شرقي3549311821011017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار439.0ثانوية الشموخ للبناتادبيسميه رباح شندوخ سلوم3550191822161018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة437.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمة الزهراء جاسم حميد سويدان3551191822197029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0اعدادية القدس للبنينادبيايمن ياسر عبد الغفور سلمان3552101821014010
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياثير اكريم محمد عبد هللا3553111721156001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل425.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيرائد زهير رحيم محيسن3554191821071023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيبشار توفيق محمد عبد الهادي3555191821109038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية المربد للبنينادبيمصطفى خالد عبد المحسن علي3556191821056048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة القادسية423.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين علي زغير مطرب3557291821017077

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0ثانوية الوطن للبنينادبياسامه باسم نايف حمود3558191821099005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0ثانوية االغالية المختلطةادبيابابيل ناظم ياسين فرحان3559191822315001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيفهد عبد الكريم عبد الرزاق فتاح3560191821355025

كلية الزراعة/جامعة االنباركلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائياحمد سالم عفات عوده3561191841059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار605.0ثانوية هاجر للبناتادبيهديل ستار محمد ابراهيم3562191822184015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار534.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيبالل قحطان عبد حماد3563191821109044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمود سالم عبد حماد3564191821109128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516.0اعدادية الحريري للبناتادبيفاطمه نافع شفيق سمين3565191822193019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار514.0اعدادية الفتوة للبنينادبيجاسم محمد فاضل داود3566191821065013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة االنبار511.0اعدادية عنة للبنينادبيعمر عزيز احمد جمعه3567191821021012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيبركات عبد هللا جمعه عبد هللا3568191821109037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة بغداد487.0ثانوية الصقر المسائية للبنينادبيعلي محمد عوده ضاحي3569101821208043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنيناحيائيعالء خليل ابراهيم عناد3570191841354013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة تكريت463.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد المجيد جمال محمد مد هللا3571101841026144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيرائد رباح ثامر سعود3572111851016030

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار512.0خارجياتادبيمنى راضي حميد ذيب3573191822401055

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار486.0اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيشهد محمد عبد سويد3574191822148045

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار478.0اعدادية فتح الفتوح للبناتادبيشذى جاسم محمد مصلح3575191822148043

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار466.0ثانوية الفرات للبناتادبيبسمه صباح احمد منور3576191822147015

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية العلم النافع المسائية للبنينادبيمحمد باسم شاكر ركوان3577311821071029

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة445.0ثانوية الكويت األولى للبنينادبيزياد عماد شفيق حمادي3578191821314007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار443.0اعدادية العرفان للبنينادبيابراهيم ذياب أحمد علي3579191821029001

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية/جامعة الحمدانية435.0اعدادية العبيدي للبنينادبيوسام عيد خشان سعيد3580191821024029

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار431.0ثانوية االمل للبناتادبيفاطمة عزيز خلف حسين3581311822049033

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار427.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينادبيمحمد مهيدي صالح خلف3582191821116034

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيفؤاد سويد حمدان محمد3583191821360037

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار425.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينادبيحمد مطلوب عبد هللا محمد3584191821116014

القائم/كلية التربية/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار464.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيمهند محمد حماد جاسم3585191841287048

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار512.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقينهاد خلف حمد خلف3586191851116080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار583.0ثانوية االمل للبنيناحيائيبشار محمود خلف محمد3587311841004013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار574.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعبير عزيز محمد علي3588191842217095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار567.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينه عامر رشيد مصلح3589191842212014
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار557.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائياسراء رعد فاضل سرحان3590191842161001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار550.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيهاله علي حسين علي3591191842153089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار548.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيسفانه اوس خلف رشيد3592191842155020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة547.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيعلياء بندر حمد غفير3593191842178043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار545.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيجمال ريكان ساجر حمد3594191841043013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيكريم شاكر مخلف خلف3595191841303008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتبارك سعد خلف احمد3596191842159021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم خليفه عبد حسان3597191842193057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية االمل للبناتاحيائيهديل حمد حمادي عيسى3598191842195067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيمريم محمد حسين رميض3599191842187025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار543.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعمر احمد كاظم فرحان3600191841113013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار542.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياالء وحيد محمود ابراهيم3601191842204004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار537.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيدعاء اياد حميد احمد3602191842191030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار523.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيصبا حسن علي عبد3603191842157047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار510.0ثانوية بروانة للبناتاحيائينور طه محمد سعيد عبدالقادر3604191842151056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505.0ثانوية  التعايش للبناتاحيائيرسل عبد االمير محمد عبد اللطيف3605311842054040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار505.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيصفا محمد سرحان عبد هللا3606191842188093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيتيسير نوري شكر محمود3607191842243017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار501.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيطيبة عادل تركي حواف3608191842189104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار500.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنى فليح علي نايل3609191842198063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار498.0ثانوية الخالدية للبناتاحيائينور نصيف جاسم محمد3610191842185056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم للبنات/جامعة بابل498.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيزينب عادل جمعه خضر3611191842192011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمحمد سلمان جاسم حمادي3612191841350034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار492.0ثانوية قريش للبناتاحيائيزينة خليل احمد خلف3613191842158030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار583.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيايوب غانم عبد الدايم عبد القادر3614161851358012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار579.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيشعبان سعيد رشيد خلف3615191851016006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد اللطيف مصطفى جاسم شهاب3616191851014018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار576.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيضحى سعيد مليحان غربي3617191852287020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباربغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيطيف عزيز طليب مركب3618191851018010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد516.0ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيحنين صالح الدين نجم رويلي3619191852141003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار508.0ثانوية االمالي للبناتتطبيقياسماء زومان جفال مرعي3620191852211006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار498.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقياحمد صباح بحر هندي3621191851016001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة496.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيعلي راضي فاضل عمران3622251851122094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495.0ثانوية قريش للبناتتطبيقيداليا محمد رشيد رمضان3623191852158005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيامنية عبد المجيد تبان حمد3624191852199003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار490.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي حميد عواد بدوي3625191851026036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباربابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0ثانوية الطف المختلطةتطبيقيعلي محي عبد هللا محمد3626231851177005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي ليث مخلص جاسم3627191851002021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد484.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيسارة عبد محمد صالح3628191852189014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار484.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيمحمد سعود ناجي احمد3629191851116058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية484.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيظاهر حسن علي هاشم3630111851201041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيتبارك هشام محمود عواد3631101852120017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيحسن صباح جليل كاظم3632251851122034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار480.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيحمود جبل رغيان محمد3633191851052014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف حاتم عبد الرزاق محمد3634191851019078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار475.0ثانوية الخمائل للبناتتطبيقييقين اسماعيل علي حسون3635191852150012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد صعب مزبان خلف3636191851014028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0ثانوية بالل للبنينادبيحبيب فاضل احمد ابراهيم3637101821055009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار588.0ثانوية الشفق للبناتادبينور حمد جميل محمود3638191822243036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية النصر للبنينادبيازهر عبد الجبار حمادي عذاب3639321821011009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد543.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الجبار محمود جاسم كردي3640191821063023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الرحمن جمعه مزبان عبود3641191821071032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ثانوية الرحاب للبناتادبيلينا جمال سالم يوسف3642191822214026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية دمشق للبنينادبيعبد اللطيف اسعد عبد اللطيف بديوي3643191821052019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية521.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيخالد مصلح مخلف جاسم3644191821071021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار518.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبياسراء محمود عواد حميد3645121822096002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار513.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيشهد هشام ابراهيم مخلف3646191822178030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار512.0اعدادية بغداد المسائيةادبيعمر خميس حسين عبد3647191821345013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار504.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسجى كريم فليح حسن3648191822194023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار502.0ثانوية العدل للبناتادبيريم عماد امين طه3649191822174008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495.0ثانوية الرشاد للبنينادبيأحمد رياض ناجي عبيد3650191821050001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار490.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيرويده عبد الكريم سعد هللا علي3651191822370049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486.0ثانوية االزدهار للبناتادبيزينب حامد عبد الرحمن احمد3652191822154009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار482.0ثانوية ابن االرقم للبنينادبيعلي حسن عبد هللا خلف3653191821057017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد482.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين صادق شاكر عبيد3654231821052017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية الخنساء للبناتادبيايه محمد مهيدي صالح3655191822189004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار479.0اعدادية جنين للبناتادبيحنين طارق صالح عبيد3656191822149013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة بغداد475.0اعدادية الوثبة للبناتادبيرواء سالم يوسف محمد3657191822194013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية الوثبة للبناتادبيساره عبد اللطيف عطيه ربيع3658191822194020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيسلوان حاتم عباس مشكور3659191821072012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل472.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيمحمد صالح جلود عبيد3660191821279019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار471.0ثانوية الكويت الثانية للبناتادبيخنساء عزيز داوود محمد3661191822268010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0ثانوية التهذيب للبنينادبيعبد الحميد مشهور حميد ذيب3662191821073005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة466.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى عبد حماد عبد هللا3663191821011041
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية العلم النافع المسائية للبنيناحيائياحمد عبد السالم زغير محمد3664311841071004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد خميس جلوب عودة3665191841007012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار551.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيوفاء شاكر صابر نعمان3666191842198079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية الخالدية للبناتاحيائيورود معاذ عبد الجبار سليمان3667191842185060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار541.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمريم غازي عبد سليمان3668191842194090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار528.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيالهام خليل فياض عطيه3669311842038007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار607.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعمار منصور حماد فرحان3670191851032009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار551.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعود عزيز مشل3671191851018011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار475.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد هللا فايز عياده شهاب3672191851070034

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار481.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيوليد رعد حمود ثالج3673191821036060

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471.0اعدادية الوثبة للبناتادبيضحى كريم فليح حسن3674191822194034

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيساره خميس حسين جاسم3675191822202012

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية/جامعة الحمدانية465.0اعدادية العبيدي للبنينادبيقصي يوسف عواد محمد3676191821024021

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0اعدادية غرناطة للبنينادبيابراهيم حافظ ابراهيم شبيب3677191821043004

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة464.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعواد وليد علي شعالن3678191821042017

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار456.0اعدادية هيت للبناتادبيهاله طالب بنيان رزج3679191822196040

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة452.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيايمن احسان حردان محمد3680191821109029

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية463.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيايمان ظافر رمزي عز الدين3681121852096002

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار597.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيعذراء يونس ناجي علي3682191822202020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار516.0اعدادية حديثة للبناتادبيوسن عايد محمد حمد3683191822199055

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة506.0ثانوية االنفال للبناتادبيطيبة حازم هادي حسين3684191822226025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار495.0اعدادية الرمانة المختلطةادبياثير عابر حسن علي3685191822287003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0ثانوية الشفق للبناتادبيساره فهمي جاسم محمد3686191822243019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار462.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيامنه شاكر عواد ديوان3687191822202002

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار460.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيسجى حسن محمد مطرود3688191822188031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار448.0ثانوية زينب للبناتادبيرحاب ماجد سطام نايف3689191822265006

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار555.2ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب عبيد مخلف محمد3690191842153037

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم صبحي حميد3691191842194081

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية485.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ عبد حمد محمد3692101842120100

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيعبير سليمان صالح دهيرش3693191842287020

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة476.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمة ناذر ناظم محمد3694191842198055

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة474.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيطيبه قاسم احمد خضر3695191842180012

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار473.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيايناس صالح محمد علي3696191842202012

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور الهدى حقي اسماعيل ابراهيم3697191842246101

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد462.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيمنى ابراهيم محسن خنجر3698111842085069

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار556.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيسحر طه جدوع علي3699191852159011

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار531.0ثانوية الخمائل للبناتتطبيقيايمان صالح محمد عبد3700191852150002
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كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار492.0ثانوية االمالي للبناتتطبيقينقاء موفق عطيه فرحان3701191852211029

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد468.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيضحى عادل داود عواد3702101852108011

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية الزراعة/جامعة االنبار455.0اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيمها حميد بندر عاصي3703191852148031

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0ثانوية المآذن المسائية للبناتتطبيقيساره عبد الستار عبد الجبار ظاهر3704191852369023

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار442.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيريام محمود صالح حسين3705191852202010

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحنين عطيه حمد حسن3706191852178006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارالقادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسكينه عقيل عبد الحسين حمزه3707241852114058

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية فتح الفتوح للبناتتطبيقيفرح شاكر مروح بدوي3708191852148024

كلية التربية للبنات/جامعة االنباربغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقياسراء ظافر رمزي عز الدين3709101852221002

كلية التربية للبنات/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية قريش للبناتتطبيقيايه رياض عبدالجبار احمد3710191852158002

كلية التربية للبنات/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور احمد عبد الجسام3711191852189027

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيعال حسين فاضل حسين3712191852200006

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينادبيعبد هللا حمود عيد مهيدي3713191821116023

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ثانوية الخيام للبناتادبيايالف نوري محمد رشيد3714321822023001

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار451.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيامير نعيم حماد خلف3715191821292015

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار447.0اعدادية الميثاق للبنينادبيأحمد منيف فيصل احمد3716191821006006

كلية اآلداب/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار447.0ثانوية البيادر للبنينادبيصباح عبد الغفور سليمان عليوي3717191821094004

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار446.0ثانوية الشفق للبناتادبيهدى اياد سودان محمد3718191822243041

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية غرناطة للبنينادبيحسام خميس عوده بردي3719191821043022

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار441.0ثانوية االزدهار للبناتادبيشيماء عالء عبد حمادي3720191822154013

كلية اآلداب/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار440.0اعدادية كبيسة للبنينادبينوري حسام نوري عثمان3721191821017036

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0اعدادية السالم للبنينادبياثير محمد صالح محمود3722191821058002

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية الفجر للبنينادبيجمال مجيد داود ابراهيم3723191821037007

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية الوثبة للبناتادبيوفاء اسعد نوري جبر3724191822194065

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة437.0ثانوية دياكوي للبنينادبيعبد الباسط مؤيد ناجي مجيد3725311821008016

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0ثانوية الرياحين للبناتادبيهند ريكان فرحان مطلك3726191822186039

كلية اآلداب/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار436.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيخوله رشيد تركي شمري3727191822287040

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار434.0اعدادية الفجر للبنينادبيرسول صبري نده عطيه3728191821037010

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيسارة علي حمادي شلش3729191822369096

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار433.0ثانوية الرجاء للبناتادبيدنيا مالك بدران أحميد3730191722160012

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة429.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمصطفى خلدون حماد موسى3731191821043076

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى محمود داود حميد3732191821040073

كلية اآلداب/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار428.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياحمد كامل حسين عبطان3733191821350027

كلية اآلداب/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار425.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيريام عبد هللا محمد عبد3734191822282002

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل424.0اعدادية االندلس للبناتادبيسجى طه عادي صالح3735171822286046

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار423.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمود عبد القادر محمود جاسم3736191821071067

كلية اآلداب/جامعة االنباربغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشمس عبد الناصر فاضل حميد3737131822073083
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كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0اعدادية العبيدي للبنينادبيهيثم علي صبيح عواد3738191821024039

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار422.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمصطفى خميس باشا عبد3739191821027018

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار422.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرحمه ابراهيم عوض علي3740191822163010

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة تكريت421.0ثانوية الحارث للبنينادبيمصطفى طه اسماعيل عواد3741191821035023

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار421.0اعدادية فلسطين للبنينادبيمحمد هاني مهدي صالح3742191821002020

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل421.0ثانوية زينب للبناتادبيصابرين هاشم محمد مخلف3743191822265009

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيحسين نوري حميد لهيمص3744191821103005

كلية اآلداب/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيفاطمه عطا هللا حسين علي3745191822312004

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيخالد جمعه سهو معيوف3746191821075010

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة تكريت420.0ثانوية الخنساء للبناتادبيايالف عكاب عبد الهادي يوسف3747191822189002

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الميثاق للبنينادبيفؤاد جاسم محمد فرحان3748191821006022

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت420.0ثانوية االزهر المختلطةادبيسالي طارق فهد حمادي3749191822296004

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0ثانوية قريش للبناتادبيحنين حامد بديوي محيسن3750191822158009

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار464.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيأسماء محمد علي عناد3751311842081001

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة458.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد اسعد علي سالم3752191851341049

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488.0ثانوية ابي العالء المعري المختلطةادبيانور ثروي مشعان يوسف3753191821087001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيأحمد أبراهيم مرموص عطيوي3754191821040001

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية الغفران المختلطةادبياحمد فرحان شالل فرحان3755101821150003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارقسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار438.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبييونس مطشر مهدي صالح3756111821042100

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار436.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعمر اسماعيل فوزي كسار3757191821086046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد رشيد عبد هللا دايح3758191821063034

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار424.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيمحمد سعيد مليحان غربي3759191821287023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار421.0اعدادية المستنصرية للبنينادبياوس عواد محمود رخت3760191821042003

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيشهاب عبد هللا شهاب احمد3761191821020014

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار505.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيزينب ضياء صالح فارس3762191842178027

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة429.0اعدادية هيت للبناتاحيائيداليه صباح رشيد ختال3763191842196036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار426.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمرتضى رزاق شريف عواد3764221841040084

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعبد الملك طالل محمد طنير3765191851287043

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار469.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيليث بدر حوران بدوي3766191851116050

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت466.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعلي عبود احمد عبد3767191851287051

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة الموصل461.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقينصيف جاسم محمد ساير3768191851019070

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية451.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيعلي بشير ديوان خليف3769221851028074

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبارالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتتطبيقيخديجة محمد هادي علي3770261852108016

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيعالء ثابت دهمان محمد3771191851116035

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار468.0اعدادية الروافد للبناتادبيردينه عادل عبد الحميد بديوي3772191822198012

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار439.0ثانوية الفرات للبناتادبياالء هيال محمد خزيم3773191822147011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار428.0ثانوية هناء الشيباني للبناتادبيسفانه صابر حميد كاظم3774191822170010
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كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة427.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب اسماعيل خليل اسماعيل3775191822192007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية السالم للبنينادبيمشتاق طالب ناجي ضاحي3776191821058055

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمعتصم ناطق نافع ديالن3777191841002076

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة االنبار446.0ثانوية االمل للبناتاحيائيرندا حاتم جاسم حمادي3778191842195026

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيربى هالل بدر عايد3779191842141032

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية االثار/جامعة الموصل439.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيمحمد مخلف خشان حميد3780191851287073

كلية الطب/الجامعة العراقيةكلية الطب/جامعة نينوى695.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرفل سمير فخري سالمه3781201842106030

كلية طب االسنان/الجامعة العراقيةكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية688.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد المجيد مصطفى3782221842141117

كلية طب االسنان/الجامعة العراقيةكلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد السالم غسان عبد العزيز محمود3783211841005050

كلية طب االسنان/الجامعة العراقيةكلية الصيدلة/جامعة بغداد687.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد سوادي صالح3784131842281034

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيثامر نوري علي رفعت3785201851048030

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمرتضى ستار جباري راهي3786141851028057

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد حاشوش ناصر هوسان3787141851028054

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية559.0ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيهدير نضال حسين علي3788161852232010

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل558.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيكرار نايف عكموش عيدان3789271851002178

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي عامر شتان جاسم3790271851037026

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية الحقوق/جامعة النهرين556.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيحمزه حسنين كامل ابراهيم3791101851006008

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء555.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر جاسب حسن راضي3792271851037009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةهندسة الكهروميكانيك553.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيكاظم حسن ابراهيم هادي3793141851047075

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت552.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيحسن محمد لفته حسين3794231851169013

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء551.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعبد االله ستار مهدي شعالن3795271851014060

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيليلى ايوب محمد حسين3796291842053075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الفيزياء/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل640.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم لؤي غالب برهي3797231841006123

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية الحقوق/جامعة النهرين596.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيرقيه معد وحودي حمودي3798131852074006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد578.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيسجاد محمد حسن سلطان3799151851010020

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد571.0سكاريا- مدرسة الحياة االهلية  في تركيا تطبيقيعلي امير غانم مجيد3800131851224013

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية القانون/جامعة بغداد562.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيالمصطفى علي محي عطيه3801141851013015

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعلي فائق علوان هادي3802271851020044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية القانون/جامعة بغداد629.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عبد السالم محمد مايل3803131821042005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد590.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر حامد عيدان لفته3804141821028044

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء عباس حسين زغير3805141822075010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيطه عماد محسن حمد3806141851015011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية البارئ للبناتادبيانمار علي مهدي حمد3807111822119002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد سعيد حمود موزان3808141821050025

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0ثانوية البالد للبنينادبيتحسين فالح مثقال هايس3809121821008010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيزين العابدين محمد نعيمة موسى3810141821050007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا جاسم محمد جمعه3811131822091081
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد488.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر علي جاسم حسين3812131821008169

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيحسن جاسم ياسين علوان3813211821239005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيآيات حيدر محمود شمخي3814261822126011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد485.0اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر جاسم ابراهيم حسين3815211821077056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد479.0اعدادية الزهور للبناتادبيرؤى سعدون حامي مهودر3816121822105046

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد478.0ثانوية الثوار للبنينادبيأحمد يونس داود هتيمي3817111821012007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي ناهض اسماعيل ابراهيم3818121821025073

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين نعيم محسن جبر3819231821200016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمؤمل بالسم كامل كمر3820141851011036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0اعدادية العامرية للبناتادبينور الهدى مهدي نعيم خليف3821101822118076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية دمشق للبنينادبيحسين رياض احمد حسين3822111821021043

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد538.0اعدادية ام القرى للبناتادبيغدير علي هاشم سيد3823141822079083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية535.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم كاظم بطيخ حاجي3824141822100087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية االبتهال للبناتادبيناديه عدنان عطيه عكموش3825141822069060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمياده جاسم كامل جاسم3826141822122029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط522.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمهند عبد مسلم صبيح مرهون3827231821254041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد520.0اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء رياض محي محمد3828111822109042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمصطفى فاضل حسن عبد هللا3829111821053148

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي كريم ساده مديلي3830151821018076

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0اعداية المعراج للبناتادبيشهد هيثم حميد خليفه3831101822113024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية516.0ثانوية المهيمن المختلطةادبينبيل باسم ياسين علوان3832211821239023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائينمير ضياء كاظم جواد3833181841346046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية/جامعة الحمدانية479.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيباسم محمد حبتور ضيف3834101741022013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحسين حكمت غالم حسين اسماعيل3835111851003008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيبشير كريم عوده مرعب3836191851111002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي ثاير نعمان رحمان3837141851013064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت530.0ثانوية اليرموك للبنينادبيحسن موفق محمد ابراهيم3838181821129004

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبياحمد يوسف عبد حسن3839111821042007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الكرامة للبنينادبيعبد المؤمن موفق فائق عباس3840121821019013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية المشاهده للبناتادبيايه جاسم محمد موسى3841121822080003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى464.0ثانوية طيبه للبناتادبيزهراء محمود حسن علي3842121822082008

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد462.0ثانوية اليرموك للبنينادبيمصطفى هاشم احمد حميد3843181821129021

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط461.0اعدادية النعمانية للبناتادبيسجى هادي مهوس عوفان3844261822087037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء علي غازي عباس3845101822096034

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية العلوم/جامعة بغداد638.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيهدى فداء احمد ياسين3846121842108064

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينادية خليل عبد هللا محمود3847121842020061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت513.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيفؤاد خليل ابراهيم احمد3848191841041035
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيامير رحيم عبد االمير جدوع3849271841027007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد علي جبار صالح3850211841062033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية الطب البيطري/جامعة القادسية497.0اعدادية القادسية المختلطةاحيائيمخلد جواد عبد الحسن كاظم3851251841111035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد الرحمن عوده شيحان ريحان3852101841055027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية األعالم/جامعة ذي قار483.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعقيل ستار حسين مالح3853261841028062

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن سعيد فاضل عبيس3854251851044046

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0اعدادية العزيزية للبناتتطبيقيميس فاضل مهدي علي3855261852110027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد صباح علوان كاظم3856121851022009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية العلوم/جامعة االنبار493.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد القادر حامد محمد خليفة3857191851066027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية العلوم/جامعة بابل493.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسين دويج حالوب مطر3858231851017018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية482.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقينوره حسين دويج سهيل3859241852157015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى481.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيصادق حذاوي هوين ملوح3860291851004088

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0اعدادية صفية للبناتادبيعال علي صباح طالب3861141822075151

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء عدنان احمد دوشان3862141822079005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية الحضارة للبناتادبيفاطمه محمود عبد هللا طرفه3863101822108042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0الخارجياتادبيكوثر  فالح  اسماعيل  خليل3864121822401060

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد562.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيهديل علي ثغب فرحان3865101822152012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه نزار جبار عطيه3866151822048099

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيشفاء عبد الحسين كريم بريسم3867111822151010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار531.0ثانوية االنفال للبناتادبيماريا عدنان وسمي عبد3868191822226033

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد520.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه محمد عزيز رحمان3869261822135016

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0ثانوية الكوثر للبناتادبينبأ علي ناصر حسون3870101822125023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد514.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبير كمال سلمان فيصل3871111822150014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية البسالة للبناتادبيبنين باسم مردان روستم3872131822092010

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية دجلة للبناتادبيبنين عبد هللا شياع بردي3873101822095003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0اعدادية النصر للبناتادبيفرح جواد عبد الكاظم عليوي3874121822112097

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية االعظمية للبناتادبييقين قتيبه سعدي مهدي3875131822073158

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0ثانوية عائشة للبناتادبيابتهال كريم مهدي علي3876111822082001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيهدى كاظم علوان حطاب3877131822111133

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد499.0ثانوية تبوك للبناتادبيرفقة عبد الرحمن كامل طه3878111822102018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد499.0اعدادية المهج للبناتادبيضحى ظاهر حبيب مغير3879141822102072

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0ثانوية آمنة الصدر للبناتادبيمريم عبد الحسين فليح جابر3880141822136067

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسماء علي حسين عبد3881111822133008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0ثانوية االعتدال للبناتادبيساره حميد والي فرحان3882131822077037

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0اعدادية البطولة للبناتادبيشفاء حميد صبار حمود3883101822110062

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد474.0اعدادية االزدهار للبناتادبيروان حسن عبد الحسين حسن3884121822090018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيسجى سعد جويعد زبون3885141842074097
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية530.0ثانوية التكامل االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر عباس سوادي3886141842130006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد509.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيارجوان بهاء الدين يونس عبد هللا3887101842089002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحنين ضياء ناصر حسين3888141842108020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيميس حسن خليل محمد جواد3889141852079039

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489.0ثانوية الغدير للبناتتطبيقيرنده كريم جاسم علوان3890231852131018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيزهراء خالد جاسم محمد3891141852070020

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0اعدادية النصر للبناتادبينور الهدى حسن حميدي خلف3892121822112111

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية الهدى للبناتادبينور ستار محمد رستم3893151822047099

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيعال عباس عبد الزهره كريم3894151822054086

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء ماجد حسين فنجان3895141822115040

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينور احمد جاسم طاهر3896141852110032

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0ثانوية القدس المختلطةادبيعبود جودة خضير كليب3897111821168007

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعبد الرحمن ابراهيم شهاب احمد3898121821172014

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار512.0ثانوية المربد المختلطةادبيحارث صافي جاسم محمد3899111821152011

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد509.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرزان عبد المجيد هشام عبد المجيد3900131822073043

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور الهدى جاسم محمد عزاوي3901141822067098

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية497.0اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه حاتم عاشور حسن3902131822073091

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد497.0ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء فاخر ابراهيم عبد الزهرة3903141822121011

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية496.0ثانوية المشاهده للبناتادبيشروق عبد السالم محمد علي3904121822080015

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد492.0ثانوية الوفاق للبناتادبينورهان غسان خليل ابراهيم3905121822103052

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد487.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيداليا حقي رزوقي أمين3906111822099014

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد483.0ثانوية عشتار للبناتادبيفاطمه ادهام عباس سلومي3907111822086033

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي رسول محمد محسن3908141821008068

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السجاد للبنينادبيليث شعبان اسود حميد3909231821031052

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى خضر عبد هللا عنيد3910231821011118

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية473.0ثانوية المشاهده للبناتادبيزينب علي فاضل علي3911121822080010

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية العامرية للبناتادبيحفصه عمر يوسف ذياب3912101822118028

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية طه للبنينادبيحسين علي كاظم عيدان3913141821177044

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب حامد عطشان خليف3914141822133026

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعذراء نعمان فضاله شاعور3915141822092032

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية النوارس للبنينادبيعلي سلمان كاظم راشد3916131821027021

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعبير حميد هادي دويج3917141822092030

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الوفاق للبناتادبيعذراء ضياء نجم عبد هللا3918121822103038

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيحنين نايف حسين علي3919191822210002

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعداية المعراج للبناتادبيجيهان طالب محمود سعيد3920101822113008

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد مهدي مهنا عودة3921101821009008

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن سعد عبد الحسين ضايف3922131821009066
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كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيجوان ماجد كاظم عواد3923141822092008

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الفداء للبناتادبيمروه شاكر محمود ابراهيم3924141822100082

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد460.0إعدادية صنعاء للبنينادبياحمد جبار حسن اسد3925141821025002

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبينور الدين مصطفى طه جسام3926131821021038

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية العراقي للبنينادبييقين ربيع ثجيل منشد3927101821005069

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0الخارجيونادبيمصطفى جبار  عبد هللا عليوي3928151821400058

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية هوازن المختلطةادبيمسلم محمد كريم كاظم3929121821176040

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية البراق المختلطةادبيبراء خميس حسين علي3930121822177003

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء فرحان عبد الحسين فرحان3931151822050040

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية األعالم/الجامعة العراقية456.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد صباح جابر عبد3932121821034144

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد عبد الرزاق محمد عطيه3933131821006084

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية االصالة للبناتادبيشيماء ابراهيم كريم اسماعيل3934111822083031

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب فاضل جهيد صويلح3935111822072048

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيدعاء زيد فالح حسن3936101822099012

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيمعين عبد األمير عبد الرزاق علي3937131821002078

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي حمد سالم محمد3938141821208140

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية البشير للبنينادبيانور نعيم سلمان عبود3939141821036011

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد450.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء حيدر محمد علي سلمان3940141822072027

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد449.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد حسين فالح حليحل3941141821037145

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية االنتصار للبناتادبياسراء عماد شكر محمود3942131822091011

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغداد443.0ثانوية فدك للبناتادبيزمزم طارق توفيق شالل3943141822070035

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيفؤاد خميس ابراهيم حسين3944121821175018

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد441.0ثانوية الشمائل للبناتادبيضحى كاظم نصيف جاسم3945141822109047

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبياحمد عدنان سلمان ضمد3946141821204004

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عالء كريم حسن3947151821015082

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيمريم احمد جابر عبد القادر3948101822221043

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد533.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيريام سامي عبد هللا علي3949101842100047

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهدير رافد محمد فتح هللا3950101842094041

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة499.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد كريم علي سعدون3951111842084096

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيهناء احمد محمد جاسم3952101842111042

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد ثائر أحمد زبار3953191841066102

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيايالف خالد حميد حسين3954101852095007

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ثانوية حنين النموذجية للبناتتطبيقيمريم اياد فؤاد جهاد3955131852104017

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيهبه رباح صبحي عبد القادر3956101852091035

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار حميد نعمه زغير3957151851005077

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار574.0اعدادية دمشق للبنينادبياسحاق جبر سعد حمد3958111821021023

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمود ابراهيم شاكر محمود3959131821006091
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قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0ثانوية البواسل المختلطةادبيفاتن حميد عبيد علي3960231822174011

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد535.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه الزهراء علي مشري عبد هللا3961131822070053

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية523.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيبهاء جالب ياسر فرج3962141821210011

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد516.0اعدادية الزهور للبناتادبيايه جبار مطشر جاسم3963121822105018

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية بغداد للبناتادبيكوثر جميل عاكول زيدان3964131822070061

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياسعد عودة حنون جابر3965141821024028

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد501.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياحمد ناظم سالم رضيوي3966291821016007

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدانيه ماجد طريف جاسم3967121822092016

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد499.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمنتظر يحيى عبد الحسين سعيد3968121821005076

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد507.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسام تحرير ابراهيم علي3969101821009011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهيام جبار رشك بوهان3970141822088066

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد467.0ثانوية التألف للبناتادبيطيبه علي عبد الواحد حسن3971101822133042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشهد سلمان شياع علوان3972101822129015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0ثانوية عائشة للبناتادبيريام جمال عجيل محمد3973111822082011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيعباس حسن عسلي خضير3974101821060072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية االصالة للبناتادبيمنال باسم علي عواد3975111822083044

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية الفلق للبنينادبيقصيبه متعب عبد العزيز عبد هللا3976211821023053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية بيروت للبنينادبيجعفر عبد االمير عبيس عبد االمير3977231821022015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بابل432.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي محسن بهو كناص3978261821026047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية التربية/جامعة سامراء431.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد الرحمن غالب يوسف عباس3979111721204100

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسرى حسين علي ثجيل3980121822098058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء430.0ثانوية مدينة المدن المختلطةادبياسراء علي حسين بوهان3981261822175002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0اعدادية المدى للبنينادبيعيسى زيد خليف عبد3982271821026028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار430.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي هادي فليح حسن3983191821040042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد عاطف عبد المهدي زيارة3984101821015060

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل427.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمروان ظاهر فيصل علي3985191821105021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية427.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنان عباس رشيد دهلوس3986141822115016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد هاني ابديوي عبد الكريم3987181821094019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب خالد غافل كاظم3988141822133028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية االثار/جامعة القادسية424.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزمن خلف عوده سعود3989111822068022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بابل424.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيمروه حيدر رحيم جبر3990111722217075

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة كركوك424.0اعدادية الرضوان للبنينادبيزياد طارق قحطان عباس3991111821034022

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية457.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جاسم سعد يونس3992151842046050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةقسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمحمد نجيب كنوش محمود3993191841050014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيمريم علي عبد سلمان3994121842103025

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى محمد عبد الكريم عباس3995101821005062

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية هوازن المختلطةادبيحيدر رحمان علي صالح3996121821176015
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كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الداودي للبنينادبيحبيب قصي ابراهيم حبيب3997101821029011

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد492.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي خليل اسماعيل3998101821027031

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد489.0اعدادية األمل للبناتادبيهيا رحيم محمد عزيز3999111822065085

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية األعالم/جامعة ذي قار487.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسيف محمد عباس جاسم4000271821017037

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبياسامه كريم أحمد موسى4001111821210007

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية البصرة للبناتادبيبراء سمير اسماعيل علي4002111822109019

كلية األعالم/الجامعة العراقيةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسن علي مهدي رشيد4003111821007017

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد476.0اعدادية تماضر للبناتادبيسراب حسن هادي صالح4004211822091068

كلية األعالم/الجامعة العراقيةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0اعدادية الحكيم للبنينادبيفيصل احمد سلمان خضير4005111821032046

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد474.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد تقي محمود محمد عيدان4006231821001066

كلية األعالم/الجامعة العراقيةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرانيا حسين عبد علي وادي4007101822220011

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد471.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيعبد هللا سعد محمد رؤوف4008111821181058

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيمحمد علي عبد هللا ذياب4009121821178012

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية الفردوس للبناتادبيهبه حمزه محمد نجم4010101822090048

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد470.0ثانوية وهران للبناتادبيدعاء رعد فارس عطيه4011111822115003

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية شرف الدين للبنينادبياحمد كريم حسين مزعل4012261821044005

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد468.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد ستار جبار محمد4013141821038048

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى فاضل عبد الجبار مهدي4014121821002046

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيباقر بهجت عبد علي خلف4015111821052021

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى احمد صالح حمود4016141821013140

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية كبيسة للبنينادبياحمد سمير عبد القادر محمود4017191821017003

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل465.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيمحمد سجاد كاظم محمد4018231821063063

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية االمال للبناتادبيسحر خالد عبد علي عبيس4019141822108045

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية النزاهة للبناتادبيسناء حميد ليس رسن4020141822093051

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد461.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعبد الحكيم حمد شهاب احمد4021121821205015

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد458.0ثانوية الخليج العربي المختلطةادبياحمد جواد عليوي حسين4022231821166001

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعلي جبار ضاحي مكطوف4023141821050017

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسمير فارس ابراهيم شياع4024111821150044

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيصايل سعد هادي علوان4025101821206017

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيعذراء طارق عباس عريبي4026141822066031

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبياحمد جميل عبد السادة لفته4027131821002005

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد452.0ثانوية الوثبة للبناتادبياسراء عبد الكريم كاظم حسن4028101822105002

كلية األعالم/الجامعة العراقيةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد531.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائينجاه احمد سلمان محمد4029111842217079

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد515.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياية كريم شمخي جابر4030141842132012

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة510.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيليث امين مالك موسى4031271841154053

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية العلوم/جامعة بغداد492.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي خالد فيصل نوري4032111851011041

كلية الطب/جامعة بابلكلية الطب/الجامعة المستنصرية697.9ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن جواد كاظم علي4033231841021016
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كلية الطب/جامعة بابلكلية الطب/جامعة كربالء696.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمنار الهدى اسعد عبد المحسن عبد الوهاب4034271842077082

كلية طب حمورابي/جامعة بابلكلية الطب/جامعة بابل697.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه فريد كاظم خوجه4035251842108080

كلية طب حمورابي/جامعة بابلكلية طب االسنان/جامعة الكوفة693.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأمنه عبد الرسول عبد الرزاق محسن4036251842062004

كلية طب االسنان/جامعة بابلكلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياوفى محمد  حسين عبد االمير جنجون4037231841020035

كلية الصيدلة/جامعة بابلكلية الطب/جامعة بابل696.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب أحمد لعيبي عبيد4038231842142095

كلية الصيدلة/جامعة بابلكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين682.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيصبا عبدالعزيز سعيد سلمان4039131842070142

كلية الصيدلة/جامعة بابلبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور تغلب ابراهيم مهدي4040131842121117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل636.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر عبد الجليل درويش حسين4041221851003023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيليث خالد عبد الحسين علوان4042231851052036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل616.0ثانوية المدائن للبناتتطبيقياسراء مظفر عبد الوهاب كامل4043271852089006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية605.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمنتظر موفق ياسر عبد4044231851052048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقياحمد رعد عمران عبيد4045231851002005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل576.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيرسل مسلم كامل هادي4046231852148009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية575.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقييونس عيسى جاسم محمد4047141851047124

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0ثانوية الطف المختلطةتطبيقيمحمد حيدر عبد حسن كاظم4048231851177007

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية القانون/جامعة البصرة573.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير حسن حسين4049161851044017

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد567.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه رعد حسان عارف4050231852142045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بغداد625.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائياحمد وائل يحيى مكي4051271841015002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلبابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الحسين مسرهد4052271842058129

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمرتضى جليدان كاظم راجح4053231841257125

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه كاظم والي نشمي4054291842053064

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين640.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد ميثم جاسم محمد4055271851014007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار617.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيسيف علي جابر علي4056221851063021

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيكوثر مجيد حسين صالح4057231852143023

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمنتظر كريم عباس عويد4058231841005172

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابلقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء585.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي نعيم عطية محمد4059231741027047

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد يعقوب عبد زيد علي4060271841001207

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي عبد االمير كاظم داود4061261841155023

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمازن فاضل كاظم عبد4062231841020219

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية القانون/جامعة ذي قار569.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس شهيد بشير جابر4063221841003103

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد566.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حميد شاكر محمد4064221841003131

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية665.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم صبري ناصر4065231842086028

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيافنان ماجد محمد سعد4066231842140004

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايمان سعد محمد جاسم4067231842094005

كلية العلوم/جامعة بابلقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيطيف ميثم رشيد حميد4068231842140028

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل589.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حمادي حسين حرحوت4069231841019104

كلية العلوم/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل586.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين احيائيمحمد قصي كاظم عباس4070231841063018
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كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيدعاء جواد شابث محسن4071161842260005

كلية العلوم/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة واسط565.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور علي عادل قاضي4072231842077099

كلية العلوم/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل560.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبدهللا احمد عبداالمير جواد4073231841052024

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل560.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور حميد علي جسام4074231842093096

كلية العلوم/جامعة بابلالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار558.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحسين حسن حيدر عكاب4075221841034006

كلية العلوم/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل557.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياميره حميد عبيد عيدان4076231842142013

كلية العلوم/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل553.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر عامر جاسم كاظم4077231841020318

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية حماة للبناتاحيائيغسق محسن اسعيد جاسم4078111842084105

كلية العلوم/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيمحمد تركي ثامر مطلك4079231841209018

كلية العلوم/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر عباس حامد حمزه4080271841014054

كلية العلوم/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة543.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد صادق صدام يتيم4081231841032069

كلية العلوم/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية541.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه مثنى هادي حسين4082231842105029

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية535.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسن ماجد حسن مغير4083231841033019

كلية العلوم/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل535.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبيس4084231841012110

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة534.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء هادي عزيز عبد4085231842092081

كلية العلوم/جامعة بابلمعلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر530.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسن كريم دخيل حسين4086221841040018

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيآالء غلطان وهاب محيسن4087231852126001

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0ثانوية الجاحظ المختلطةتطبيقيمحمد عاشور كاظم نصار4088161851303026

كلية العلوم/جامعة بابلقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمحمد مانع جاسم محمد4089291851153207

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية524.0اعدادية المدحتية للبناتتطبيقيزينب مبدر محي حبيب4090231852090025

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيغيث ميثم صبح سلمان4091231851012039

كلية العلوم/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيبسمه علي هادي كاظم4092231852143005

كلية العلوم/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسن يحيى رزاق مهدي4093231851038021

كلية العلوم/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيناهض صباح جاسم سلوم4094231851251282

كلية العلوم/جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 500.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسين باسم محمد جعاز4095231851046008

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحمزه خالد حمودي حمزه4096231851003032

كلية العلوم/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة ذي قار495.0ثانوية الجاحظ المختلطةتطبيقيعلي يحيى عبد هللا منجور4097161851303020

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد عزيز حاتم عزيز4098231851003007

كلية العلوم/جامعة بابلكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء491.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى عبدالحسين يونس حيدر4099161851301077

كلية العلوم/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية490.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعبدهللا كريم عبدهللا محمد4100231851003066

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صفاء داود مهدي4101231842096032

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيفاطمه نبيل شاكر نعمه4102111842081035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء نظام حاتم عيدان4103231842123019

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة القادسية526.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرشا حيدر ابراهيم كركوش4104231842088093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة كربالء519.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى حميد خضير عباس4105271842088093

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط517.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيآيات رحيم كزار حربي4106231842081012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حسين عبود4107261842088086
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل511.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيديانا ماهر عبيس خضير4108231842098035

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينور عباس نوري عبد4109231842117144

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية510.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيشهد شاكر مطشر حمدان4110261842250188

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمريم علي عبدالمنعم هاشم4111231842081064

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عادل ناجي راضي4112231842120125

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية األعالم/الجامعة العراقية503.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينور الهدى حمزة محمد شهيد4113231842117141

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيتبارك عايد هاشم عبد نوح4114231842140009

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعداديه يافا للبناتاحيائيكوثر محان كاظم عبد4115241842117101

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة491.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيأمنه حيدر هادي صياح4116241842077001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيسمير محمد صالح مهدي4117231841183020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد قيس مرزه حمزه4118231841075013

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياستبرق حسين نعمه ناجي4119231842121005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبدهللا خالد حسين علوان4120231841009049

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء567.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسين صالح حسين عبيس4121231851025005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء556.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيزينب سعد عبد االمير ستار4122231852088029

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء553.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفرقان قاسم جواد كاظم4123231852109058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل550.2ثانوية بابل للبنينتطبيقيسيف علي اسماعيل ابراهيم4124231851021026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيذو الفقار مطر حسن عبود4125291851025044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الكوفة536.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامجد مؤيد مهدي جواد4126251851205019

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل527.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد علي حسين شاكر نعمه4127271851014097

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل577.0اعدادية المحاويل للبنينادبيابراهيم كريم عبيس مزهر4128231821008018

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة بغداد570.0ثانوية الهالل المختلطةادبيمريم جمال جوده صوين4129231822179013

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء558.0ثانوية عرفات المختلطةادبيهارون حسن عاصي عليان4130231821161033

كلية القانون/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد557.0اعدادية صنعاء للبنينادبيبالل خليل شعبان أبراهيم4131231821011020

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء536.0اعدادية البيان للبنينادبيعلي عبد االمير عباس باقر4132231821014068

كلية القانون/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل530.0ثانوية البشائر للبنينادبيمحمد مهدي محمد حبيب4133231821028046

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء525.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيأيمن عدنان جياد صالح4134231821190006

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء505.0ثانوية عرفات المختلطةادبيكاظم عبيس كاظم حسين4135231821161027

كلية القانون/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد505.0ثانوية العامل للبنينادبيمصطفى حسن هاشم ياس4136231821026023

كلية القانون/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل500.0ثانوية السهول المختلطةادبيقيصر صالح هادي عبد الواحد4137231821182013

كلية القانون/جامعة بابلكلية األعالم/جامعة بغداد498.0ثانوية الجزائر للبنينادبيمحمد غسان عبد الحسين علي4138231821043040

كلية القانون/جامعة بابلقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين عباس علوان رضا4139231841251061

كلية القانون/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى579.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين عدنان عبدالحسين طاهر4140231741069011

كلية القانون/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية540.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا حامد جاسم عطيه4141231841031063

كلية التمريض/جامعة بابلقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك ميثم متعب وهيب4142231842121020

كلية التمريض/جامعة بابلبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه نعمه حسن عبد الواحد4143231842143025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الكوفة531.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياكرم جواد كاظم بريس4144231821001009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى514.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب جاسم محمد جواد4145211822145037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء508.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عباس صكب جاسم4146231821011074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية السياب للبنينادبيالحسن ستار جبار شهاب4147131821030012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة البصرة471.0ثانوية القنوت للبناتادبيهمسات حسين جازع منخي4148161822206029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية األعالم/الجامعة العراقية467.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيامير كريم مهدي عبد الحسين4149271821153018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد464.0ثانوية السدة للبناتادبيزهراء سلمان حميد عناد4150231822110021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية طه االمين للبنينادبييوسف صدام عبد الحسين كاظم4151261821026077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيأحمد خليفه محسن عبد السادة4152261821015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة البصرة459.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيمحمد ريسان عيال نبتز4153161821103025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل459.0اعدادية حطين للبنينادبيزيد عامر محمد صحو4154231821023017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة المثنى481.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسيف الدين ستار حاتم طلب4155291841153122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء575.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرواء كاظم محمد سلمان4156231842183016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة واسط563.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي عماد سعيد حاجم4157231841251138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى احمد جاسم مسلم4158231841006172

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الكوفة559.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء جبوري عاصي جلوب4159231842113015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الكوفة548.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيعلي حسين شاكر حسين4160251841122132

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعذراء عادل كاظم عبيد4161231842161003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى زهير شنان فالح4162221841041059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيصادق منصور جابر ناصر4163221841036096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء538.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحوراء كاظم محمد سلمان4164231842183009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى584.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيكوثر محمد حمزه جابر4165231852105035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل584.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيرسل سالم مضنون حمزه4166231852098019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء584.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم تطبيقيفؤاد فليح مهدي رضا4167221851228004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد581.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقياركان محمد رزاق جبار4168231851213001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت578.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقيعالء مانع هادي فرحان4169241851074017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين576.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةتطبيقيكرار حسين زايد جرو4170221851230014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل570.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب عدنان عبد الحمزه عطيه4171231852092051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقياحمد مهدي عبد الحسين عجزان4172251851122012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء564.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيرقيه ياس خضير عباس4173231852098021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل563.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيعامر عواد مناور هدهود4174291851151128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية558.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي تكليف محمد كاظم4175241851017052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل556.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفاطمه جميل عباس مبارك4176231852100043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى555.0ثانوية المنار االهلية للبنينتطبيقيمزكى احمد ابراهيم حسين4177291851024009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيزين العابدين مهدي خادم ابراهيم4178231851032028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس عيسى هادي دعيدع4179251851008084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبار شيحان4180251851022040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيحسين اسماعيل ابراهيم عبد4181251851031040
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل594.0ثانوية الجزائر للبنينادبيحسين سعد محسن ابراهيم4182231821043012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل572.0ثانوية الوركاء للبناتادبيعذراء عزيز كاظم منصور4183231822079018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينب صباح دايخ هاتف4184231822107025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل523.0اعدادية السدة للبنينادبيكرار محمد حسن احمد4185231821016056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل505.0ثانوية االنفال المختلطةادبيمحمد حمزة فرحان حسن4186231821169046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيعامر قاسم بهلول مبروك4187251821204004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك عقيل داود كريم4188231842271062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل614.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي عبد الحسين هادي عبد االمير4189231841066027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد عطيه محمد4190291841007187

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل600.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء دريد محمد جواد عبود4191231842127025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل654.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب عباس احمد حسين4192231852098031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء626.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيهاني عوض سعيد ضيدان4193251851052054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء622.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحسن هادي مكطوف بشاره4194251851052013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل604.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيحيدر شبيب جابر صالح4195231851014016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيالمختار محمد حسن سرهيد4196271851150024

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0اعدادية الكندي للبنينادبيقاسم سليم محمد جابر4197231821007031

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين عدنان حسين عبود4198271821003035

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد439.0ثانوية السدة للبناتادبيبنين ضياء حسن حاجم4199231822110010

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0ثانوية الباقر للبنينادبيحسن صالح حسن عمران4200231821046010

كلية اآلداب/جامعة بابلالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عباس مدلول تومان4201271821031128

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية الفقه/جامعة الكوفة431.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى عامر حسين علي4202231821034083

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية األعالم/جامعة ذي قار422.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسين رعد راضي مغامس4203271821152021

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية االثار/جامعة الكوفة421.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيعباس مالك عجم محميد4204231821196008

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيالبهاء علي سعدي عوض جخيم4205221821079002

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية االثار/جامعة الكوفة420.0اعدادية الثورة للبنينادبيمصطفى حميد هاشم محمد4206231821003086

كلية اآلداب/جامعة بابلقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل420.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبياسراء احمد محمود جاسم4207111822067003

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية األعالم/الجامعة العراقية499.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس وكيل كحط صياد4208231841005091

كلية اآلداب/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة كربالء516.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسجاد ليث غني خليل4209271851008038

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل585.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيايسر شعبان عثمان ذياب4210231821255013

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيعبد هللا علي صبار مجذاب4211231821185015

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل581.0ثانوية النهرين المختلطةادبيمالك رافع خليل حنتوش4212231822197013

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس حازم ترتيب فرحان4213241821024022

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل568.0اعدادية القدس للبنينادبيكرار رزاق علي كهيه4214231821055047

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية561.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيرواء قاسم سرحان شريف4215241822139016

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0اعدادية اسماء للبناتادبيكوثر امين كريم كاظم4216231822093084

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد555.0ثانوية الفالح المختلطةادبيمرتضى جواد كاظم هراطه4217231821198042

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0اعدادية الفجر المختلطةادبيصفاء طالب عبيد محيميد4218231821173034
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كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل550.0اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه عمران عبيس مخيلف4219231822093078

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد عدنان عبيد حمزه4220231821034078

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد الرحمن مكي حلو راجي4221231821011059

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد رسول نايف موسى4222271821153068

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيابتهال مالك مهدي جبر4223231822077001

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0اعدادية المسيب للبنينادبياحمد سعد عذاب فرحان4224231821009007

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية االمام علي للبنينادبيأحمد حسين سلمان حسون4225231821002002

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل518.0اعدادية الكفل للبنينادبياسالم شاكر هادي حسن4226231821032009

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة الحمدانية516.0ثانوية العدل المختلطةادبيجعفر غاوي فهد صبح4227241821161005

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء516.0اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد حمزه عليوي دريغ4228231821051048

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبد شاكر عبد فاضل4229271821153051

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0ثانوية المسعودي للبناتادبيرشا صباح عبد القادر ساهي4230231822095015

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية طليطلة للبناتادبيضحى رزاق نوري رزوقي4231231822092030

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية االمام علي للبنينادبيأحمد رزاق عبد العباس عبد هللا4232231821002004

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اللغات/جامعة الكوفة503.0اعدادية الحيرة المركزية للبنينادبيحسن فالح حسن ترف4233251821015007

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل502.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحمزه محمد عبيد جاسم4234231821161009

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0اعدادية طليطلة للبناتادبينور محمد عوده عبيد4235231822092044

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء498.0اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي قحطان صاحب عبد علي4236251821013040

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0ثانوية سبأ المختلطةادبياحمد جواد كاظم غازي4237231821191001

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل489.0ثانوية الطبري للبنينادبيمصطفى مخلف هالل كريم4238231821061057

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمرتضى نبيل جبار مزهر4239231821038053

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية األعالم/الجامعة العراقية484.0ثانوية النجوم للبنينادبيمنتظر محمد منسي حمادي4240231821030042

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة480.0اعدادية المحاويل للبنينادبيأيمن جبر حمزه مشجل4241231821008015

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء480.0ثانوية السدة للبناتادبيإيمان عبد االمير جاسم صخي4242231822110002

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعبد هللا علي عبيس كاظم4243231821183049

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية الهالل المختلطةادبيسجاد خليف عامود محمد4244231821179014

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل467.0الخارجياتادبيمريم حاكم عزيز راجي4245231822401044

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0اعدادية المدحتية للبناتادبيانفال حمزه موسى مباشر4246231822090005

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين مهدي كاظم محيسن4247231821200015

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد كاظم جاسم عبيد4248141821061066

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي سالم عباس علي4249231821255052

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل459.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد حسين كاظم عبد4250231821044093

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بابل457.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيصفاء فارس عبد االمير صافي4251231821183038

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيخضير جاسم ذياب منصور4252231821255033

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي كاظم أصالي نطاح4253231821052068

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة455.0اعدادية المدى للبنينادبيمصطفى غازي خليل طراد4254271821026035

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيحيدر عماد خليل راضي4255231841022016

206 من 115صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد525.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حميد عبد شريف4256231842119091

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط518.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعلوان يعرب عبد الكاظم علوان4257231841206025

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيختام نهاد كاظم عبيد4258231842092046

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط516.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب فالح جالن عبيد4259231842119113

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء516.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشيماء جواد كاظم عبيد4260231842092111

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمنتظر حميد عبد هللا كاظم4261271841012012

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم للبنات/جامعة بابل511.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء سمير عبد الحكيم عباس4262271842064048

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة509.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس شاكر حسين محيسن4263241841013053

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوران علي عبد العباس كاظم4264231842088338

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزينب خضير عبيس ساير4265231842139024

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية اآلداب/جامعة بابل505.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيهدى عبداالمير حسين يونس4266231842146025

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة503.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين احمد نزار كزار4267231841052011

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عباس عبد4268241841037018

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسراب حازم خلف عبيد4269231842119124

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت496.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرنا سعيد عيسى جعفر4270231842183014

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسين عبد زامل فيصل4271231841188009

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء493.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيفاطمه رياض جاسم خشان4272231842184007

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة493.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكريم حسون كتاب سالم4273231841017131

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0إعدادية مصباح الهدى المختلطةاحيائيباقر عبد الرزاق حسن حمزة4274231841205002

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل487.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائياحمد احسان دايخ حلواص4275231841210001

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0ثانوية الطبري للبنيناحيائيمحمد جواد محمد علي عبد زيد4276231841061029

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية480.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيقدس خالد عبد هللا جاسم4277111842126040

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القادسية480.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار كاظم عطية لفته4278231841252123

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل479.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيسجاد كامل سايب متعب4279231841169032

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة المثنى475.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد عباس نعمان جبر4280231841042004

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيعلي أركان سيد جغيل4281231851183038

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء578.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيعلي مهدي هاشم راشد4282231851173037

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة القادسية527.0ثانوية ابن زيدون المختلطةتطبيقيديانا واثق فاضل صديان4283231852193004

كلية التربية األساسية/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد520.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار كاظم تومان حسين4284271851010080

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية511.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيكرار علي كاظم حسين4285271851021040

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيعباس عقيل كاظم عليوي4286231851019041

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء507.0ثانوية الطبري للبنينتطبيقياحمد حسين هادي كاظم4287231851061003

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيكوثر رائد عبد ناصر4288231852126034

كلية التربية األساسية/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين كريم عبيد جلوب4289231851052015

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بغداد500.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيزيد ثامر جواد كاظم4290231851040018

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 499.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين سليم عزيز يونس4291231851002028

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيمرتضى نواف كبيح كريم4292241851016099
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كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بابل492.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيزهراء محمد عباس حسين4293231852111013

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بابل491.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء ستار عبيد علي4294231852117019

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيرقيه قاسم طالب عبدالحسن4295251852075019

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيسيف حازم عبد حسن4296271851153037

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء488.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيحسين سلمان شهاب احمد4297231851213005

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرغد احمد عبد االمير عبود4298271852058057

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد عصام عوده نصيف4299231851004038

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية/جامعة سامراء484.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسين همام ميثم حمد4300231851051032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرواء طعمه جاسم علي4301231822089022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة449.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد حامد عبيد موسى4302231821163027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ثانوية الغدير للبناتادبياسراء محمد فاضل كاظم4303231822131003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر436.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمريم ناظم عبيد وناس4304231822080024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت434.0ثانوية التراث للبنينادبياحمد محمد هويدي كاظم4305231821068005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد علي حميد رزيج4306231821173007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل472.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء رياض فخري هادي4307231842183017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد457.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر ذياب عبد علي حميدي4308271821038033

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية األعالم/جامعة ذي قار432.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى ادبيحيدر رحيم هاشم جعفر4309241821026005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء427.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيصابرين عبد علي كاظم عبيد4310231822133019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسية450.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعالء عدنان هادي نعمه4311241841017034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية االمام الباقراحيائيقاسم كاظم هرت طرفه4312261841029019

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم510.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيمريم احمد هاشم علوان4313271852062070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيمها سالم هادي كاظم4314231852271073

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء464.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعالوي عباس محيسن موات4315231851251174

كلية الصيدلة/جامعة النهرينكلية طب االسنان/جامعة االنبار684.0اعدادية اللباب االهلية للبناتاحيائيحوراء فوزي محمد احمد4316101842137023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيمصطفى عماد هادي حسين4317231851026037

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عصمان حسين نعيمه4318221851032029

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد هللا مشعل عواد مطلك4319191851017007

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل581.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي علي عبد الستار جواد4320231851012037

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين579.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيزهراء قاسم محمد جعفر4321141852085004

قسم االلكترونية/كلية الهندسة/جامعة النهرينكلية القانون/جامعة بغداد570.0ثانوية االبتكار المختلطةتطبيقيهمام عالء عبد الخضر عواد4322111851151042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل578.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسن رعد جبار عبد الحسن4323111851011018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية576.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيبهاء الدين صالح هاشم معروف4324101851022014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرينكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية569.0اعدادية الديوانية للبناتتطبيقيفاطمه فاضل عباس حسين4325241852103030

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيصالح حسن عبيس حمزه4326261851155014

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرينكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء670.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة أمير حسن محمد4327141842078061

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاتن عمار رزوقي حسن4328111842073058

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت636.0اعدادية بلد للبناتتطبيقيمريم عامر نعمه عبد الرسول4329181852176021
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قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عماد نوار اسماعيل4330101842095056

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيديانا مصطفى احمد معتز4331111852073021

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين637.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيهبه عمار كاظم سعد4332101852077028

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرينقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد611.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد قاسم الياس خضر4333121851031109

كلية العلوم/جامعة النهرينقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية620.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرحاب عادل داخل عناد4334261842250041

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية المنهل للبناتاحيائيتبارك صالح عواد كريم4335111842114017

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد616.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيسلوى جعفر صادق ناجي4336121842231095

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد603.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمنتظر محمود اغا حسن4337141841013063

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيوليد ابراهيم عبد جاسم4338101841013159

كلية العلوم/جامعة النهرينقسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية566.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد علي محمود احمد4339111851156064

كلية العلوم/جامعة النهرينقسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية546.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد حسن حسين علي4340101851030001

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد530.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيحسين مصطفى احمد عباس4341101851202019

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية525.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيموسى فؤاد قاسم كاظم4342111851017062

كلية العلوم/جامعة النهرينقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين522.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي حسين عبد علي4343131852087008

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية522.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعبد الكريم سمير فائق عبد الواحد4344111851020019

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد521.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيساره صباح فالح هميش4345101852096015

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية اللغات/جامعة بغداد505.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيقتيبه نزار أحمد ناجي4346101851019129

كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة بغداد499.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيتبارك صبيح كعيم شمخي4347141852072009

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالق ثائر احمد نعمان4348101842117005

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء رحيم جروان موسى4349151842053019

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم506.0ثانوية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم عباس خلف كنيدي4350141852134035

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينكلية اللغات/جامعة بغداد505.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحسين عالء طارش سرتيب4351141851030004

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرينابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيياسر حيدر موسى عسل4352271851024104

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرفل محمد جبار عرمش4353131842118061

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمهيمن عقيل سامي فاضل4354151851013062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية مصطفى جواد للبناتتطبيقيرانيا ماجد صاحب حسن4355231852128004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية572.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحيدر كريم خضير كاظم4356141851017040

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد فليح شاكر لفته4357141851047094

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيانس مظفر رمضان عبد اللطيف4358101851013020

كلية الحقوق/جامعة النهرينكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0اعدادية االسراء للبنينادبيعبد القادر محمود شاكر حاتم4359101821011019

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيتبارك عبد السالم عبادي عميش4360141822085007

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمه رياض راشد علي4361141822088051

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية اللغات/جامعة بغداد511.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبياحمد محمد مرتضى خليل4362111821180018

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيورقاء خالد زامل عواجه4363131822078054

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية األعالم/جامعة بغداد507.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور محمد سلمان فيصل4364131822086073

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى ناصر علي جاسم4365141821008112

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة النهرين502.0اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف ياسين صبحي رشيد4366101851014112
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كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية القانون/جامعة بغداد647.0اعدادية البتول للبناتادبيدينا حيدر فاضل محمد4367111822072031

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية القانون/جامعة بغداد613.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيحسين سعيد راضي ابراهيم4368101821060046

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيامنيه فرات شاكر محمد4369141822095004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية577.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياميمه جاسم محمد شالف4370121822117002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية التربية للبنات/جامعة بغداد577.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبييقين احمد جمعان طالع4371111822067059

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة النهرين583.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتارا احمد دالور فيض هللا احمد4372101842115029

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية العلوم/جامعة النهرين583.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه محمد عبيد عناد4373131842101040

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية اللغات/جامعة بغداد561.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه كامل حمادي مخيف4374291842057206

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيوقاص علي حسين خضير4375231841001101

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين575.0ثانوية اآلفاق للبناتتطبيقيمرام نديم حاتم السلطان4376121852114028

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد573.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعلي حازم علي مبارك4377101851042020

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية549.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسن مازن محمد اسماعيل4378131851018004

كلية الطب/جامعة ديالىكلية الطب/جامعة النهرين699.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيريام محمد حسين علي4379211842173024

كلية الطب/جامعة ديالىكلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية694.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمحمد طوفان مزهر حسن4380211841039030

كلية الطب/جامعة ديالىكلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية692.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى عماد حسين احمد4381111842076150

كلية الطب/جامعة ديالىكلية الطب/جامعة كربالء692.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيرفل وسام محمد مجيد4382141842224032

كلية الطب/جامعة ديالىكلية طب الزهراء/جامعة البصرة691.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار يوسف عبد الحسين رعد4383221841003187

كلية الطب/جامعة ديالىكلية طب االسنان/جامعة ذي قار691.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرسل غانم خضير فياض4384221842113074

كلية الطب/جامعة ديالىكلية طب االسنان/جامعة بغداد690.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر صادق لعيبي جبار4385131841037028

كلية الطب/جامعة ديالىكلية الصيدلة/جامعة ميسان690.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة مهدي مخيلف صخي4386281842070048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالىهندسة العمارة612.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسيف عباس فاضل عبد علي4387211851003027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية581.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمريم عارف عيال عبد4388211852098043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء578.0اعدادية الوجيهية للبنينتطبيقياحمد فيصل كمال منصور4389211851030002

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية الوجيهية للبنينتطبيقيمصطفى معن عمران جميل4390211851030013

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية557.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقياسراء هاشم عبد الكريم أمين4391211852139005

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحذيفه شهاب احمد مهدي4392211851272021

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت542.0ثانوية المحسن المختلطةتطبيقيمحمد عاصي كريم بريسم4393211851225019

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسن طاهر فنجان4394161851352085

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيعز الدين وسام حميد حسين4395211851226016

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى619.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيطه علي كامل عبداالطيف4396211741020027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايالف عبد العباس حبيب جاسم4397151842044015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي عمار وهاب عباس4398251841031479

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد590.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزهراء ماجد حسن ياسين4399141852079022

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل562.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيزيد علي جواد محمد4400231851050015

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين نوفل عبد الحميد صالح4401211841014023

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت571.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيانس حميد زيدان خلف4402211851228004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية607.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيياسر صباح خميس سعيد4403211841067024
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد617.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيشهاب نشأت مهدي احمد4404211851062008

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيحمزه شالل حبيب رشيد4405211851226009

كلية العلوم/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى679.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيغصون ابراهيم خليل اسماعيل4406211842151027

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى672.0اعدادية القدس للبناتاحيائيدعاء اسماعيل ابراهيم خليل4407211842110024

كلية العلوم/جامعة ديالىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية االنام للبناتاحيائياسراء فارس سعد هللا عزيز4408211842135006

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد614.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى محمد زهير رشيد4409211842138091

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم603.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيبدر اياد هادي مدحت4410211841054014

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى596.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيقبس قحطان عبد عيد4411211842147075

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد592.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعهد سعد عبد الوهاب رحمه هللا4412111842218044

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة النهرين588.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيلطيف محمد لطيف حسين4413131841024021

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد واثق سلمان احمد4414211841017005

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية التربية/الجامعة المستنصرية586.0اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد ياس خضير محمد4415211841013016

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0اعدادية فدك للبناتاحيائيسجى كاظم هادي سايه خان4416211842156026

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسعاد منذر حسن سعيد4417141842099035

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيسجاد عدنان خضير عباس4418131841003027

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى ميثاق حسن جوامير4419211841052071

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيفهد فؤاد حسين علي4420211841065065

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد مزهر حسين عبد4421211841052064

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي احسان حسين محمد4422151842047075

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا سالم احمد ابراهيم4423181842242105

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء بشير هادي حمودي4424131842070051

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى553.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمروه علي سلمان محيسن4425141842072106

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى547.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيمؤمل طالب عاصي حداد4426211841222012

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمرتضى كاظم راضي فرج4427131841026033

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايالف مثنى سلمان كلي4428211842099018

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد571.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيميثاق باسم هالل عطيه4429211851226028

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين559.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم كامل ابراهيم4430211852097015

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت558.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحسين علي جميل حسن4431211851050006

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد555.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفرح مقبل جبار رضوان4432211852160029

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى525.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاهر حميد محمد4433131851031043

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى519.0ثانوية بنت مزاحم للبناتتطبيقيهبه عاصم زيدان خلف4434211852170021

كلية العلوم/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد505.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب حميد ابراهيم عطيه4435211852140029

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد494.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيحسين شهاب عبد الستار احمد4436211851017005

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم حسن4437211851050005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد594.0اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزهراء ليث سلمان علي4438211822179043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى557.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيمهدي صالح حسين علي4439211821073024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0اعدادية المقدادية للبناتادبيبتول هيثم جواد ابراهيم4440211822140011
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0ثانوية عائشة للبناتادبيبلسم وليد نجم سهيل4441211822101008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد شعالن صالح حسين4442211821038146

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى528.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي مبدر علوان داود4443211821030041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة النهرين631.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مظفر جهاد جاسم4444211841004013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم525.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا محمود سامي محمود4445211841038042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى521.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيدينا مصطفى ياسين حسين4446211842148012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي احمد عباس ياسين4447211821025020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة468.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيرسول حسين عبود علي4448211821025013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي جبار عامر زيدان4449131821172009

كلية الطب البيطري/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى540.0ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيسبأ عبد الصمد زيد تركان4450211842228004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالىكلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا ثائر ضاري عباس4451121841031083

كلية الطب البيطري/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة القادسية526.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم جبير4452211841272142

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية حطين للبناتاحيائيناديه عبدالرزاق حسن علي4453131842103048

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة ديالى444.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحنين نزار كريم ابراهيم4454211852138007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الطيبات للبناتادبيشهد جليل ابراهيم موسى4455211822178038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحيدر عدنان عبد جواد4456211821007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط508.0ثانوية المدائن المختلطةادبيبتول عبد الحسين حبيب مشكور4457211822227004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيياسر شعبان احمد عبد4458111821001076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى516.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيمحمد عماد هادي اسماعيل4459211841265012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى501.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعلي تحسين طالك فارس4460211841031033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية االمال للبناتاحيائينور هشام عبد الهادي علي4461211842153045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسلوى باسم محمد ياس4462211842103029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعباس هاشم جاسم عبد هللا4463211841274021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحوراء محمد قاسم محمد4464211852050005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيمحمود صالح محمود جاسم4465211851053040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحيدر كريم حمه غريب كريم4466211851022008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسن علي حسن ايدام4467141851047020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين عبد هللا طالب شهاب4468161851047035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى488.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل محمد حسين حسون4469211822140031

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرنا ناهض صالح احمد4470211822140034

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى500.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيساره عامر مسير ضباب4471211842292023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية487.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيسامر ساجد مسعود غايب4472211841055011

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم جليل ابراهيم علي4473211842137075

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل467.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي فرج فنجان ساجت4474241841039023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمسلم علي ابراهيم علي4475211851014100

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيايسر محمد راشد حسن4476231851173008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمروه فرحان عبود حميدي4477241852115037
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المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة501.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيرعد سجاد حريز غالي4478251851150111

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقياحمد سامي عبد هللا جاسم4479211851083001

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيعباس فاضل كاظم حسين4480211851018004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى491.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيفاطمة محمد حمزة غزال4481211852166022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى598.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيواثق حامد منصور اليع4482211841034069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياكرام جاسم محمد قدوري4483211842140012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى556.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيفاتن غازي احمد ابراهيم4484211842291104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى553.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيانفال فاضل احمد محسن4485211842145019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة تكريت549.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيداليا محمد حماش حسين4486211842178055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى535.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيسعاد محسن عباس عبد هللا4487211842260005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة القادسية533.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيرفيف خالد عدنان مهدي4488231842166011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى527.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمالك سعد كاظم محمد4489211842147084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد527.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيأحمد فاضل ابراهيم علي4490211841001002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة527.0اعدادية بابل للبناتاحيائيحنين خالد صالح محمود4491211842141014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى521.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايات ياسين غسان ياسين4492211842091009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسجى تحسين فهد سبع4493211842097059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيرؤى منعم وهيب محمد4494211842291040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت519.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمنتظر فاضل حسن جاسم4495211841050009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى518.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمار عيال مناور زوبع4496211841037016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرقيه كامل احمد غضيب4497211842209005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبشائر عدنان سعيد زغين4498211842138022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى507.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيبتول عامر موسى محمد4499211842206006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم للبنات/جامعة بابل506.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيمريم قحطان عدنان رحيم4500211842177037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين584.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيورده طه ورور ثامر4501211852102032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيآيه جليل خليل حبيب4502211852125002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية ذي قار للبنينتطبيقيضمد سعد ضمد علي4503211851032007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0اعدادية تماضر للبناتتطبيقيياسمين فرحان خلف حسين4504211852091038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ذي قار536.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيكامل ثجيل جابر حسين4505291851111016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى534.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيناديه عبد الكريم اسماعيل حسين4506211852226027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية534.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيملك شهاب احمد مصطفى4507211852109030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى527.0ثانوية مأرب المختلطهتطبيقيمصطفى ياسين احمد حاجم4508211851041010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى524.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيهيثم قيس عبود عزيز4509211851037022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي حيدر اسكندر محمد4510211851029020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى513.0ثانوية االنصاري المختلطةتطبيقيعلي حاجم حوط علي4511211851080021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة القادسية511.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيعايد حمدان جوعان عطيه4512291851111010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمسلم اركان حسين علي4513211851007066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حاكم حمدان شنيف4514261851208025
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى504.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود ارحيم عناد هالل4515211851004048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيحسن كاطع رحمن عباس4516241851153006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى502.0ثانوية بنت مزاحم للبناتتطبيقيفاطمه رشيد حسب هللا ابراهيم4517211852170015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيحنين اياد علي حسين4518211852090011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيمصطفى حسين علي موسى4519211851228012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد501.0اعدادية الدغارة للبنينتطبيقيمحمد حسن حمزه عيدان4520241851008025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى491.0ثانوية العدنانية للبناتتطبيقيشهد علي حسين فهد4521211852094028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيطارق مدلول عبار ناهي4522211821037010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد627.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيسجى سالم خلف بيات4523211822151024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد593.0ثانوية سامراء للبنينادبيمخلد لفته صالح كاظم4524141821031080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك584.0اعدادية بيخال للبنينادبيوسام سليم داود حميد4525211821074096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد583.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى عبد هللا حميد علي4526211821054064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد منصور عايد وايد4527141821028011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزهراء مطر عكيلي مصبوب4528131822172010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد574.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي عواد حسن جبر4529141821028083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد علي دالل مفتن4530141821028005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى572.0اعدادية الطيبات للبناتادبيريام ناجي ناصر هادي4531211822178025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية اليقظة للبنينادبيضياء ناصر شريف شغي4532141821028068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0ثانوية القدر للبنينادبيبكر علي محمد داود4533211821089009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينور الهدى سالم مهدي محيميد4534261822072029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت515.0ثانوية حمرين للبنينادبيقتيبة خليل ابراهيم عطيه4535211821205020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيسيف مصطفى سلطان جاسم4536211821255009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيعدي صدام حسين كاظم4537211821255012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء514.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبياحمد سالم عيدان زيدان4538211821255001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد508.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيرسل عبد الكريم ناهي خميس4539131822110009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى505.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرسل عبد هللا دايح علي4540211822228012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية502.0ثانوية الوهج للبناتادبيوجدان رشيد ماهود كرمش4541141822116028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك500.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي حسيب محمود جاسم4542211821081025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى500.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيادم فالح عناد حميد4543211821037005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0اعدادية الفلق للبنينادبيحسين عبد الحميد لطيف نصيف4544211821023018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية496.0ثانوية بردى المختلطةادبيأثير سعد محمود محمد4545211821229002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت494.0ثانوية الغيث المختلطةادبيعلي عبد الهادي احمد داود4546211821247018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0اعدادية فدك للبناتادبيغدير حسن محمد محمود4547211822156011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية األعالم/الجامعة العراقية490.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيتبارك جبار علي محمد4548211822231005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية األعالم/الجامعة العراقية499.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيبدور محمد حميد عليوي4549211842165015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت491.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيشهد محمود حسن خيون4550211842126026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعادل علي احمد جواد4551211841059013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0الخارجيونتطبيقيعباس خلف رحيمه بجاي4552141851400014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة540.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعلي عبد الحسن شبوط علي4553221851266018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحسن عدنان عويز الكعيد4554221851034015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم قاسم زيدان4555211851014009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت474.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيزينه عبد الكريم جاسم محسن4556211852206007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط559.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيكاظم علي مغير جياد4557261821158023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى540.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيأسامة عبد الكريم فتحي مصطفى4558211821065003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0ثانوية الحريري للبناتادبيتبارك رعد عطب بلبوس4559211822144005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت525.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيصهيب ياسين رجاء عبيد4560211821014030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى524.0ثانوية المأمون المختلطةادبينصير احمد كريم حميد4561211821212030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى513.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيازهار مهدي هادي رشيد4562211822165005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية المركزية للبنينادبياحمد بالل بدر ابراهيم4563211821004003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0اعدادية التحرير للبناتادبيأستبرق زياد ابراهيم اسماعيل4564211822136001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى480.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمصطفى عادل سلمان علوان4565211821260015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد476.0ثانوية الذاريات للبناتادبيهبه علي صيهود جواد4566211822180026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى476.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيريام رياض عبد هللا حسن4567211822090020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى475.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعلي جاسم محمد علوان4568211821259006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى472.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينورس روكان جاسم عاصي4569211822107048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اعدادية القرطبي للبنينادبيسامر محمد جليل صالح4570211821054030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى471.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيشهد سالم سلمان محمد4571211822165019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية األعالم/الجامعة العراقية470.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيرسول ماجد معارج ماجد4572211821030016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد غانم ذياب علوان4573211821054062

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى468.0اعدادية النبوة للبناتادبيهدى ضرغام شاكر حميد4574211822145082

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء خضير عباس عكاب4575211822155045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيسجاد عقيل عبد الحسين بربوتي4576211821260006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيرويدة محمد شكر حمادي4577211822231009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية459.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى حسين جندي وجيع4578141821031083

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك457.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيحارث وليد احمد جاسم4579211821064004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك524.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيماجده عبد الحافظ حسيب وهيب4580211842140167

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينبأ جليل ابراهيم جسام4581211842134073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيريام مهدي صالح عبد هللا4582211842091042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى486.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعلي سرحان منصور حسين4583211841037015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه يوسف شارد علي4584211842159023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى479.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيرسل مجيد حميد محمود4585211842291045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيهاشم عادل عبد الرزاق صالح4586211841037027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد هللا رياض شالل حبيب4587211841059017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى469.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائياية محمد علي حسين4588211842064005
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى468.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي رباح عبد هللا شياع4589211841272097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد461.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيكرار مهدي ناصر جبر4590141841174006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى457.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعمر حسين احمد مهدي4591211841062029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت451.0ثانوية الحاتمية المختلطةاحيائيفاطمة جعفر نايف حمد4592181842301006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرسل علي احمد عزيز4593141842124005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة سامراء445.0ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيرقية سالمة عمر هازع4594211842228003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط442.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعزيز عليوي مطرود صالح4595261841155020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة439.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياحمد هالل ابريسم مسير4596211741010007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياكرم سميع جواد كاظم4597231841002022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمروان سالم عبد الرضا فتنان4598251841044243

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي هادي كاظم عبيس4599231841257087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0ثانوية سارة للبناتاحيائيعائشه عصام قاسم نصيف4600211842123014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسراء ازاد امين سمين4601211842178019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيصفا قيس حمدان عطيه4602211842095029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االثار/جامعة سامراء431.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمحمد طالل هادي محسن4603231841220011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى515.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيرغد نايف مجيد محمد4604211852098017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيتحسين علي عبيد مجبل4605231851173009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة بغداد497.0ثانوية محمد الجواد المختلطةتطبيقيجاسم محمد فليح حسن4606211851257003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0اعدادية القرطبي للبنينتطبيقيعمر حسن هادي صالح4607211851054025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد هللا نافع نزهان احمد4608211851087014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية479.0ثانوية بنت مزاحم للبناتتطبيقيهدى عبد محمد علوان4609211852170022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيياسر عباس صالح علوان4610211851087035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى476.0اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيحسن حكمت حسن محمد4611211851039004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقياحمد غفار عطشان عبد علي4612221851302004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط469.0ثانوية الطف المختلطةتطبيقيمهند فرحان عبد ظاهر4613221851274014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى467.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي نعمه حسين عواد4614141851028048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 466.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياكرم حسين مكن راضي4615251851016004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد حمزة4616231852077020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيرسل فاضل عباس سالم4617211852015007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل461.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيحسين عبد الرزاق صالح خلف4618211851068003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت460.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيزهراء جاسم ستار عبد4619211852109017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى460.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسين كريم عيدان حسون4620231851068015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة الحمدانية459.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيهمام جمعة وحيد محمد4621211851282020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة المثنى457.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقينسرين مهدي ذياب علي4622221852172047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن هاتف فليح راضي4623291851100055

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية األعالم/الجامعة العراقية484.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي ثامر مجيد حميد4624211821077100

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى483.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبينزار حسين شهاب حمد4625211821037038
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية األعالم/الجامعة العراقية481.0ثانوية الغيث المختلطةادبيحمزه شاكر محمود سلمان4626211821247004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعمر طالب عبد غايب4627211821226033

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد453.0ثانوية سعد للبنينادبيعمار جابر فارس حسين4628211821060012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0ثانوية فاطمة للبناتادبيرسل اركان حسين فرحان4629211822105012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك452.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمحمد سعدون حسين دلف4630211821220012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0اعدادية المنتهى للبناتادبيسماح محمد احمد يحيى4631211822103034

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعبد الرحيم جاسم محمد علوان4632211821259005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0اعدادية الشيماء للبناتادبيماريا بشير طه علوان4633181822237022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيايام خليل علوان حسين4634211822217003

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت446.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمالك مؤيد مصطفى مهدي4635211822155090

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0اعدادية تماضر للبناتادبيغصون فالح نجم عبد4636211822091087

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0اعدادية البراءة للبناتادبيسجى مجيد كاظم عبد4637211822093020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/جامعة تكريت442.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيمريم عبد الحافظ عبد هللا عبد4638211822290027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة سامراء442.0اعدادية مندلي للبنينادبيعلي عبد الستار قادر هيه4639211821034040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0ثانوية الذهب األسود للبناتادبيرشا حميد عبد هللا محمد4640211822161013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبياسراء مجيد ابراهيم خليل4641211822100005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية النبوة للبناتادبينبأ جواد كاظم عوده4642211822145073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الرواد للبنينادبياحمد صالح سالم فرحان4643211821077007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0اعدادية بيخال للبنينادبيعثمان ماهر محمود محمد4644211821074042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0ثانوية رانية المختلطةادبياحمد عبد الرحمن محمد حسن4645211821350001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة430.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيحسين ستار جبوري علي4646211821217004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية429.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد هللا ساجد عبد الستار احمد4647211821062025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمؤمل حسن مطر حسين4648141821028098

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0اعدادية مندلي للبنينادبيخير هللا علوان حميد مراد4649211821034018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/جامعة تكريت424.0ثانوية جمانة للبناتادبيايالف قاسم حميد مهدي4650211822095002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ثانوية المدائن المختلطةادبيهيام متعب محمود منشد4651211722227015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية الوديعة للبناتادبيسجى ابراهيم احمد عباس4652211822129022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرنده محمد خليل لفته4653211822178023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0ثانوية عائشة للبناتادبينور الهدى ياسر حسن خضير4654211822101042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اآلداب/جامعة بابل421.0اعدادية القدس للبناتادبيشهد محمد ابراهيم حسن4655211822110042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعداديه يافا للبناتاحيائيافاق ضياء يحيى هادي4656241842117010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى450.0ثانوية الريحانة للبناتتطبيقيرنا حامد سلمان حسين4657211852172006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 450.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمرتضى كريم كاظم حمد4658291851100210

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى452.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيهند عبد الستار عبد الرحيم كريم4659211822233011

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىكلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0الخارجيونادبياشرف صباح  ستار  عبدالجالل4660211821400014

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيسجاد عبد المحسن علي غضبان4661131821255018

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت430.0اعدادية مندلي للبنينادبينجاح جليل خزعل فليح4662211821034054
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كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبينسيم لطيف احمد جاسم4663131821004074

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل421.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهيثم يوسف صاحب ناصر4664291841153253

كلية طب االسنان/جامعة كربالءكلية طب االسنان/جامعة ذي قار690.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك طالب عدنان برتو4665221842185017

كلية طب االسنان/جامعة كربالءكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية688.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي وسام محمد علي هادي4666241841003129

كلية طب االسنان/جامعة كربالءكلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية686.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين عباس عبد4667251842062333

كلية الصيدلة/جامعة كربالءكلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية683.0اعدادية غزة للبناتاحيائيغفران أحمد شاكر حسن4668271842057105

كلية الصيدلة/جامعة كربالءكلية الصيدلة/جامعة تكريت682.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرانيه جمال تركي عبد4669261842250166

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز660.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيايوب جاسم زياره طليع4670271851027019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى619.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيسعود حنيوي عبيس عطيه4671291851111007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي هادي عبيد كاظم4672271851034042

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء616.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم جمال هادي4673271851001078

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء603.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد حازم مجيد صالح4674271851002190

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية651.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد المنعم عبد الهادي4675271841030051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء637.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيقطر الندى صالح يوسف صالح4676271842091102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة622.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبنيناحيائيمرتضى صالح جهادي حمود4677241841070029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة البصرة604.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي صالح حاتم حيدر4678161841365013

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء658.6ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيأحمد رحمن علي جواد4679271851029001

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز684.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيعلي ناصر رحيم سلمان4680231851067074

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية642.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيوفاء حجاب عبد عون حبيب4681271842088153

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيكوثر محمود نعمه رشيد4682271842093043

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر606.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيابراهيم خليل مصطفى علي4683171841353001

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء600.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير صالح عطوي عبيد4684271842055143

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيانفال حيدر احمد حسون4685271842068014

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء592.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرنا محمد عباس شريف4686271842061019

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى592.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيذو الفقار حسين حسن حسين4687271841153032

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية جرير للبناتاحيائيبنين حسن علي حسن4688121842089014

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر ابراهيم محمد علي حسين4689271841001081

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/الجامعة المستنصرية572.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عادل كاظم عباس4690271841005073

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيسرى شهاب احمد حاتم4691181842205030

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة562.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعال هاشم عزيز موسى4692271842160159

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة تكريت553.0اعدادية بلد للبنيناحيائياكرم احسان علي حسين4693181841006012

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء551.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيعبير شاكر باشي سالم4694291842077022

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء549.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد زهير علي عباس4695271841008064

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة ذي قار543.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيابراهيم طارق مطر هداد4696221841040003

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد541.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيجعفر الصادق احمد كاظم ناجي4697231841019019

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء540.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيضرغام سعد حواس عوفي4698271841021025

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء600.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياسعد شنونه عبيد تبينه4699251851116005
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كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينور جاسم محمد جراح4700271852064100

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر علي ظاهر  حبيب4701291851007073

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية567.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبتطبيقيزهراء علي عبد الحسين باقر4702271852065024

كلية العلوم/جامعة كربالءقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء561.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسين رحيم فارس محسن4703271851020013

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الصاحب حسين4704271851010027

كلية العلوم/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيسيف فاضل عبد االمير كاظم4705271851021019

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل534.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينهاد عبد الواحد رسول خديم4706271852064095

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل530.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايات صفاء نجم عبد الحسين4707271852063016

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء530.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيورده ضايل حريب برغي4708271852080057

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل524.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيدرر حسين علي دخل4709271852063036

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة الكوفة513.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينبأ داخل حسين حتات4710271852071036

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل512.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي جمعه عزوز عبد4711271851015046

كلية العلوم/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى حامد عبد المجيد حسين4712271851007106

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء510.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيعال حسين عالوي ماجد4713271852072057

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه عباس صافي دريس4714271852062060

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء504.0ثانوية األغاريد للبناتتطبيقيزهراء علي ناصر حسين4715271852092010

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدعاء كاظم جاسم شنوت4716271842064038

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيآيات محمد ناهي بريح4717151842042001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل583.0اعدادية المدحتية للبناتتطبيقيايالف نجم عبد هللا عسكر4718231852090006

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية السما للبناتتطبيقيزهراء حيدر عقيل عبد4719271852083014

كلية القانون/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عالوي عبد كاظم4720271821031183

كلية القانون/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل540.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد مهدي صالح خلخال4721271821031017

كلية القانون/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء524.0ثانوية المناسك  للبناتادبيعجائب كاظم حسن رباط4722271822104034

كلية القانون/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة ديالى522.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسجاد عادل حمود محسن4723271821022021

كلية القانون/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة بغداد521.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسيف محمد دعبول عبود4724271821006030

كلية القانون/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 589.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره فاضل صالح مهدي4725271842056166

كلية التمريض/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية645.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسيل محمد نعمه عبود4726241842141013

كلية الطب البيطري/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء538.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك حامد شاكر رسول4727271842056253

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيراجح جاسم محمد موجد4728271851024028

كلية الزراعة/جامعة كربالءكربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقياسراء احمد طعمه علوان4729271852091006

كلية الزراعة/جامعة كربالءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 465.0ثانوية االمين االهلية للبنينتطبيقيكرار خالد عبد الكاظم هادي4730241851069024

كلية الزراعة/جامعة كربالءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيعهد مشتاق عبيد جلغم4731231852081026

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسجى حاتم غدير عباس4732231852119048

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم عبادى4733271852095022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء600.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حيدر اعوج كاظم4734271821044079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية582.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمنتظر خضر طاهر مطر4735221821079029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية574.0اعدادية االندلس للبنينادبيعلي فرحان شنان محسن4736231821042029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى511.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيرسول رياض غضيب نصر هللا4737211821220006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء511.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيابراهيم جليل عبيس علي4738251821116001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين503.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي محمد وحيد بريهي4739271821016098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيجياد سالم حسن محمد4740271821006011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء497.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيهادي كاظم اعليخ بدر4741271821153077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة489.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد حسن علي حمزه4742271821017059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0اعدادية الياقوت للبنينادبييوسف عامر جواد حمزه4743271821038122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية المدى للبنينادبيحسين داود سلمان حسون4744271821026009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار478.0اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد رياض محمد حمزه4745271821024060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ثانوية الحرية للبناتادبياديان جواد محمد طعمه4746271822099003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية االندلس للبنينادبيحسنين ناجي مزعل عبد علي4747231821042012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة بغداد475.0اعدادية المكاسب للبنينادبيسيف صادق عبد الرضا عبد الحسين4748271821003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء475.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيامال عطا هللا مراد عبيد4749271822102014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية المصطفى للبنينادبيرائد اسماعيل صبري شالل4750231821045010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0اعدادية الثبات للبنينادبينور محمد مالك عبد4751271821024076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بغداد469.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعبد الباري جوده عبيس جاسم4752271821030030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة البصرة468.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمود عبد الخالق سلمان داود4753161821049099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0 للبنين2ثانوية التراث للتعليم اإلساسي حادبياحمد حسين شمخي عويد4754261821024003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل465.0ثانوية المجد للبنينادبيعباس ياسين عبد حسون4755271821012013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي كريم فاخر شلش4756121821034119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبينصر حاكم علوان كوش4757271821150108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل460.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحيدر ستار حميد مجيد4758271821150039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية االصيل للبناتادبيسجى حقي اسماعيل جواد4759111822064037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية457.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيكرار سلمان زغير امطشر4760261821154016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة ذي قار456.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد فاضل حسن خليل4761271821044009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة ذي قار455.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس حسن فرهود عباس4762271821017040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد452.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى حامد عبدالحسين عباس4763141821013143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدر حسن سلمان ساجت4764271821003043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان452.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد قاسم محمد جبر4765281821010054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة ميسان520.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيقيس كال غريب كاظم4766271841002133

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية514.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيأم البنين عبد الكاظم محمد عيسى4767271842093006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء511.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيورود سعد فليح حسن4768271842091128

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي مازن جسور هادي4769271841014111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء486.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين رحيم هادي عبد4770271842059019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة القادسية473.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمرام عامر يوسف رزاق4771271842056232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمهند محمد كاظم مظلوم4772231841014099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيلطيف كاظم ترف دحام4773241841061025
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية463.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيحوراء ضياء حميد هادي4774231842095024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد460.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيكرار حيدر محمد ماشي4775271741036071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط457.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرويده يعقوب عيدان كبسون4776231842090101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامجد محمد محمود محمد4777241841203010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية علوم البحار/جامعة البصرة447.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين علي كتاب كاظم4778251841010045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االداب/جامعة سامراء446.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيأيات رعد عبد زيد حسن4779251842100017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة540.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيبنين عبد الحسن كاطع محمد4780271852087012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء528.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقينور علي حسن طراد4781271852081020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية520.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيسجاد احمد علي هادي4782271851035014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة508.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيبتول عبد الحمزه عبود سويف4783271852052013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين دخل علي عبد هللا حسون4784271851007025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكوفة501.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيام البنين حسن عبد ربه عطيه4785271852087008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل499.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيعزيز رياض جدران عبد عون4786271851112010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل498.0اعدادية كربالء للبناتتطبيقيمكارم محمد راضي عيسى4787271852056064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيباسم دبس ناصر حسين4788271851024012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمة علي طالب كدر4789271852064077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم شريف سعود4790271851024040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكوفة491.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء مؤيد محمد رضا4791271852064046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي حيدر حمزه هادي4792271851010058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للبنات/جامعة بغداد490.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيابتسام صباح جعفر عباس4793271852088004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيعباس ماضي جابر صالح4794231851014027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة كربالء481.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين عبد طوفان4795271852087052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية480.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء طالب ابراهيم جاسم4796271852160039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيوسام احمد عبد الواحد لفته4797161851352246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيزهراء غسان مسلم عبود4798271852088042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة كربالء475.0ثانوية الرقيم للبناتتطبيقيبان خليل ابراهيم خضير4799271852054005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيليث حيدر حنون كاظم4800271851034047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيالمجتبى حسن عامر حمودي كاظم4801271851150023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيهادي خلف ناصر سوادي4802291851111023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0ثانوية الطبري للبنينتطبيقيكاظم عبد الحسن عطيه كاظم4803231851061029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء589.0الخارجيوناحيائيطه محمد صيهود فدعوس4804241841400026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة583.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى حيدر قاسم بريدي4805271841045035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة ذي قار568.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمازن سلمان عكش جالوغ4806221841077072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد نادر عيسى جواد4807271841014174

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة المثنى556.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى تركي دلي محمد4808291841005110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيصادق محارب جدوع خليل4809251841046024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيكرار صالح حربي خفيف4810261841027106
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية النجاح للبنيناحيائياسماعيل نوري علي حمدان4811221841067009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة بابل535.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسمرقند رحيم خليف حسون4812231842095053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل535.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين علي كاظم نعمه4813241841017020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة سامراء534.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسن سالم عباس شمخي4814271841153016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب علي عباس داود4815271842088085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه أحمد زكي صالح4816271842095051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل532.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر زهير حسين عبد4817241841076102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل532.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي حسين عبد الواحد شهيب4818271841007057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد هادي الماني جذع4819231841034081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد الباقر مشرق رحيم حمزه4820231841002156

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط525.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد لطيف مزهر خلوهن4821261841022013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء522.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيأسيل ماجد رضا صباح4822271842067002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء621.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب حسين حنشل فياض4823271852072041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيهدى حسن بدوي نايل4824271852072077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء608.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا حسن عوده سلمان4825271851046062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم للبنات/جامعة بابل593.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفرقان حسين رضا حسين4826271852064083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيياسين جابر كريم هاشم4827251851052056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحيدر عمران شندل عبهول4828271851010036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء582.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيمريم علي حسن موحان4829271852062071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة البصرة579.0ثانوية اسمرة المختلطةتطبيقيباسم محان راشد حسين4830231851202002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد عبدعون4831231851257017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية الفقه/جامعة الكوفة576.0ثانوية الطبري للبنينتطبيقياحمد موسى عبد عبيس4832231851061005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيحنين ابراهيم عباس رزوقي4833271852058039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فليح حسون حميدي4834221851096071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقييوسف فاضل حديد علي4835271851034067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمنتظر طالب مطشر جاسم4836271851032063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم561.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيعلي حامد علي سبهان4837221851077034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية558.0ثانوية ضياء الشمس للبنينتطبيقيعقيل هادي ساير يوسف4838241851059012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل555.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيإيناس جواد عبيد حمزة4839271852088003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة سامراء549.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيمروان شناوه عبد منادي4840221851382057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل547.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقياسماعيل احمد هاشم عاشور4841271851003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت547.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيباقر سجاد حسين ناصر4842271851153009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية545.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيهيثم عبد كاصد شدود4843221851318039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء543.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقياسيل اسعد فرج صيوان4844271852080004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة القادسية542.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقيعلي حسن داخل عبد هللا4845241851160019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء542.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعبد الوهاب محسن ساير عباس4846271851021030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد601.0اعدادية حيفا للبناتادبيهبه رحيم صبري مذكور4847231822122033
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل592.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيامير احمد سعيد رشيد4848231821073011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيهند علي عبيس دحام4849231822133026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء574.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن هادي رمضان مجيد4850271821016025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك رحيم جبر مهدي4851231822098019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل573.0ثانوية البشائر للبنينادبيسالم حميد جاسم محمد4852231821028025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية المجد للبنينادبيحسن حميد حبيب محمد4853271821012006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار اسماعيل حمة مراد شاه مراد4854151821017075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين هادي عبد الحسين سحاب4855261821173012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل565.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجواد احمد جواد عطيه4856271821031034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء560.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسيف وليد هادي طعمه4857271821016054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيزهراء محمد علي شندل عبود4858271822108019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيضياء سادس عزيز نور4859271821020029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة كربالء530.0ثانوية القوارير للبناتادبيطيبه عبد كاظم حسين4860271822081013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة كربالء528.0ثانوية الحضر للبناتادبيفرح غانم مكي حمزه4861271822051042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية القانون/جامعة كربالء515.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيختام جمعه حميد محسن4862271822102045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة بغداد508.0اعدادية النور للبناتادبييقين خالد هاشم خضر4863221822156057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء رفعت سوادي عبود4864271822107037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة497.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيصفاء محمد تكليف صاحب4865271822052023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة487.0اعدادية الربيع للبناتادبيايات محمد عدنان كاظم4866231822098006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0الماء المعين للبنين.عادبيمصطفى فاضل هاشم عوده4867271821048070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية األعالم/الجامعة العراقية479.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسين علي عباس سوادي4868271821030018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل475.0اعدادية الثبات للبنينادبيعلي هاشم كاطع سطان4869271821024052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التمريض/جامعة كربالء677.0ثانوية النقاء للبناتاحيائياالء هادي عبد الحمزه راهي4870271842101003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل616.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيشيماء حسني ناظم عباس4871251842100457

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء615.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيغفران عكاب مزاهر خديم4872271842064090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين هاشم عبد داود4873271841154016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد589.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد شندل جبار صدام4874241841207267

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد587.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسين شاكر عبد الحميد مسرهد4875271841033011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة المثنى587.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد الباقي كريم خصير زغير4876291841002091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء583.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل كريم فراس فهد4877271842055072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية الطب البيطري/جامعة كربالء582.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي علي هادي عبود4878271841005323

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياشرف محمد مجيد شبيب4879271841014014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى محسن عبد الزهرة عبد الحسين4880271851014105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيحسن يحيى عبد عوده4881221851036020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية631.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتتطبيقينرجس عباس جعفر كاظم4882271852095047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء616.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقياسياد رشيد حميد عبد هللا4883271852072004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقيضياء رحم عباس راضي4884241851074014
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة596.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعقيل عباس مجخر ضيول4885221851069043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد596.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيكامل راضي نعمه صالح4886251851046044

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء466.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبياحمد سالم ثجيل مسير4887271821154002

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل461.0ثانوية المجد للبنينادبيهيثم نافع لهمود خضير4888271821012029

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل450.0الماء المعين للبنين.عادبيمهدي علي حسين انهير4889271821048076

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اآلداب/الجامعة العراقية448.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد محسن جبار نعمة4890151821002037

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل441.0الماء المعين للبنين.عادبيحسنين رزاق كاظم نتيش4891271821048013

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية عمورية للبناتادبياقبال مصطفى جواد كاظم4892271822098003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل430.0الماء المعين للبنين.عادبياحمد عباس جاسم محمد4893271821048003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد ماجد حمزه كاظم4894231821034080

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة ذي قار422.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى سعد طالب عبد الرزاق4895271821038104

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الفقه/جامعة الكوفة420.0اعدادية غماس للبنينادبيعلي سليم مهدي كاطع4896241821016030

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة471.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء حسن حاكم هاتف4897271852079017

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء469.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيحمزه طعمه عبيد حسين4898271851032018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءالكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعلي احمد غويلي خيون4899251851116063

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة ميسان515.0ثانوية الثوار المختلطةادبيمرتضى شاكر مهدي جاسم4900221821226024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0ثانوية الحضر للبناتادبيبنين علي سوادي عباس4901271822051008

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية المباهلة للبنينادبياحمد عبد االمير موسى جثير4902271821021007

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط447.0اعدادية المشكاة للبناتادبياشواق مجيد نجم عبد هللا4903261822094003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية اآلداب/جامعة بابل445.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد جاسم كريم هادي4904271821044116

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء442.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيحوراء غايب ابراز يوسف4905271822140012

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى عدنان حسين عمران4906271821021066

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية اللغات/جامعة الكوفة433.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين عباس طالب علي4907231821009036

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ثانوية االيالف للبناتادبيهيا فؤاد ضياء مبارك4908101822104013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0اعدادية البيان للبناتادبياسراء عامر كامل ياسر4909101822096002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبياحمد عبد الكاظم حسين عالوي4910231821160002

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء428.0ثانوية الخيرات للبنينادبيحيدر محمد عبد زيد عبد ايوب4911271821023006

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه كريم عبود كاظم4912271822078041

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء557.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغفران محمد ياس فرهود4913271842060143

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه سالم جواد عبود4914271842088062

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل504.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء حيدر خليل ابراهيم4915271852087027

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل492.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيسجى احمد عباس عبد السادة4916271852087040

كلية الطب/جامعة ذي قاركلية الطب/جامعة النهرين702.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي جبار حسين4917221841372013

كلية الطب/جامعة ذي قاركلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمنار خالد يعقوب فنجان4918221842105104

كلية الصيدلة/جامعة ذي قاربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى681.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيريام احمد زبون زاير خالف4919151842042027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن ستار ثويني عجيل4920221851002019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي صفاء عبد محمد4921221851002074
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل637.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيالحكم فاهم محمد علي حمود4922221851050003

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين623.0ثانوية الهدى للبناتتطبيقيزهراء امين جاسم محمد4923221852146018

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية591.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيعباس كاظم رسن حميد4924221851021063

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين جاسب عباس جبر4925221851002027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائينور الدين نعمه عاصي عناس4926221841014021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب سمير ساجت غالي4927221842125103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد583.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم مزيد4928161851128053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيهشام ماجد هاشم محمد4929161841060142

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قاربغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيقسمه عامر عبد هللا صالح4930191842370113

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قارالناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية675.0اعدادية أور للبناتاحيائينور الهدى مؤيد عبد الجبار كاظم4931221842154137

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار674.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيطيف محمد غدير شريف4932221842110028

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية672.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزمرد عبد الجليل ذياب حمد4933211842098041

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء636.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيشفاء رمضان شندوخ جبر4934221842111022

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار624.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشروق عبد الزهره خضير مضخور4935221842190121

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة616.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد لهمود ايدام سعود4936291841025005

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عباس جبار4937221842139129

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي راجي محمد نعاس4938221841002144

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار584.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايات نعمه حطاب رهيف4939221842153030

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار577.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء ستار جبار حسين4940221842190050

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين محمد كاظم عبيد4941221842391010

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيصالح حسين سعيد فليح4942221841217007

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت638.0ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيعبد الكريم قاسم شعيبث كاظم4943221851268015

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقيضحى لطيف ميس عبد الرزاق4944221852101030

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة584.0اعدادية أور للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسن رداد ظاهر4945221852154014

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار569.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيساره حنون علي حسن4946221852255002

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة568.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد نجاح جاسب سدخان4947161851031004

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار561.0ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقياسيا عبد الحسين نعيم صويح4948221852107003

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل540.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد الرسول مردان مزهر علوان4949161851033057

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل530.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسين فايز هاشم علوان4950221851081020

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسين علي محيسن جوده4951221851013035

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط522.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحيدر جمعه عواد مطشر4952221851068005

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقييحيى موسى نجم سلمان4953291851004214

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار520.0اعدادية الحدباء للبناتتطبيقيزينب صبري عوده شبيلي4954221852162011

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية519.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين ستار جعفر برغوث4955221851010025

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل519.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيامين غسان محمد قاسم4956221851036013

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية519.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد العزيز سعدون جبر عكل4957221851004040

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار519.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء زكي هاشم محمد4958221852170041
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كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة المثنى514.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا جبار بداي4959221852187021

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0ثانوية الجاحظ المختلطةتطبيقيمسلم علي كاظم عبد هللا4960161851303031

كلية العلوم/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد503.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيجعفر محمد خليل جاسم4961161851004011

كلية العلوم/جامعة ذي قارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد503.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد صعيوج سمير معجل4962221851003006

كلية العلوم/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقياالء موحان جابر علك4963161852153002

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين ميثاق ناظم ياسر4964221842209036

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة538.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرحاب نايف فالح دحيبش4965221842414027

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة528.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينضال رحيم حسين عليوي4966221842178100

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى521.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمحمد عبد الكاظم جويد معن4967221841272011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحكيم اركان لطيف علي4968221851302019

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد566.0اعدادية رملة للبناتتطبيقيرانيه احمد شدهان نعيثل4969221852115011

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية البطائح للبناتتطبيقيرنا احمد شهيب مزيعل4970221852197001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار523.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةتطبيقياخالص ساجت عوده محمد4971221852248001

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة الكوفة519.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين عنايه ضيدان4972221852111013

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيخالد شعالن معارج جياد4973221851022033

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار518.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي جاسم كوكز صبيح4974221841001100

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية510.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ناجي معن راشد4975221841003157

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية للبنات/جامعة الكوفة504.0ثانوية النبوة للبناتاحيائيزينب رحمن طعيمة ضاحي4976221842205005

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة ذي قار501.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيوسن قيس عبد العالي مسعد4977221842101078

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار518.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي كريم برزان عجيل4978221851004046

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمسلم عبد الهادي داحس سعدون4979221851041074

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار611.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيهدى كاظم صبار جالب4980221822126023

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة بغداد599.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيحسين محسن علي صالح4981221821025005

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد588.0اعدادية الشطرة للبنينادبيسجاد حسين علي جواد4982221821018018

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة بغداد578.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيطاهر جليل محسن شناوة4983221821231007

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة ميسان565.0ثانوية البحتري المختلطةادبيابراهيم ذياب حنون رسن4984221821222001

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار542.0اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء حيدر كاظم مهوس4985221822161006

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة الكوفة532.0اعدادية الشطرة للبنينادبيعلي نجم عبد السادة مهوس4986221821018031

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة516.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسن محمد عبد االمير مكطوف4987221821376023

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية536.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينتطبيقيمالك عذاب ميس سفيح4988221851025010

كلية القانون/جامعة ذي قارالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة528.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى هادي مدلول عويد4989221851013100

كلية التمريض/جامعة ذي قاركلية التمريض/جامعة بغداد678.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيميعاد مبارك عالوي ريه4990221842160022

كلية التمريض/جامعة ذي قاربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيصابرين خلف صباح صيوان4991221842125131

كلية التمريض/جامعة ذي قارالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان جابر لفته عواد4992221842116007

كلية التمريض/جامعة ذي قاركلية التمريض/جامعة بغداد668.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم منشد مخرب4993221842143135

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي نجاح شذره علي4994221841076073

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة531.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمسلم ابراهيم حمزه جدعان4995221841029067
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيسرى مهند بدري منهي4996221842391042

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قارالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيمنتظر اركان رسول عبيد4997221841311078

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد علي طالب جواد4998221851307131

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء467.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيحوراء علي عواد نصيف4999221852321010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة الحمدانية457.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعبد هللا جعفر مطرود حمزه5000221851373022

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قارالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا خالد مشرف خاجي5001221851006039

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين علي عبد حذيه5002221851011027

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي جاسم صبار جالب5003221851011060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي كاظم غياض شهد5004221821004026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبياحمد اياد عبد االمير حمادي5005221821215001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار520.0اعدادية الكندي للبنينادبيباقر هالل مهدي جاسم5006221821011007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة509.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيمحمد رحيم سبتي عباس5007221821218014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية المختار للبنينادبيحسن نعمه ناصر سعدون5008221821047021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار493.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينادبيخالد صباح خضير ديالن5009221821373015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد473.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحسين مطشر ماشي رداد5010221821020011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0اعدادية النور للبناتادبيسجى حمد حسن محمد5011221822156027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة البصرة465.0اعدادية اليرموك للبنينادبيسالم عبد الحسين حشني مهدي5012161821033025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد حازم رحم حذيه5013261821018056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى459.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرقيه علي عبد االمير حميدان5014211822117011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة البصرة448.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد قاسم بري ضيدان5015161821062084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار447.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرسل ساهر غانم عواد5016221822166014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار514.0اعدادية النور للبناتاحيائينور بشير زوير لجالج5017221842156148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار492.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرانيا حيران كاظم جاسم5018221842209051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية علوم البحار/جامعة البصرة488.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين مظفر برغش حسين5019221842209035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيخطيب سعيد عبد حمود5020221841306073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة ميسان463.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيصابرين طعمه ضاحي حسين5021221842116032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى489.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار كاظم صفوك شغناب5022221851076017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة سومر489.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيحمزه احمد هادي زغير5023221851065009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة589.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفاطمه خالد عجيل مثنى5024221842166037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء581.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء علي صبر جاسم5025221842165022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار574.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيارشد حميد كاظم مسير5026221841031011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار572.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرسل حمود جايد ملوح5027221842207009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد رعد صالح مهدي5028221841001148

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار562.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه موسى ظالل دويح5029221842158050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة558.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء ستار شريف بريبت5030221842162053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين554.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى ناصر جواد عذيب5031221842158015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفيحاء كامل حسين عباس5032221842414079
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية الطب البيطري/جامعة الكوفة550.0اعدادية السوق للبناتاحيائيحنان حسين فليح حسن5033221842209040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد550.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شعالن مشرف5034221842204061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار546.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة جواد عبد علي بشير5035221842157069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار545.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيأحمد علي قاسم حسين5036221841091002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار543.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى حسن امجد كريم5037221842165019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة543.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك خليل شرباك حاتم5038221842199008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة القادسية541.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم حليحل محسن5039221842158017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار541.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء ميثم حمد جبر5040221842101020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة كربالء541.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد راشد ريه عبيد5041221841081002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة ميسان541.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار بليس عذار5042221841311058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة538.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه خير هللا رهيوط محمد5043221842153229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة538.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيانوار عواد اهلوبي عواد5044221842107006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة537.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمحمد رحيم نعيمه ياسين5045221841219022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى531.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين ناصر شذر شغناب5046221841018021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى523.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسين هاشم عباس عالج5047291841100041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار522.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائينبأ نعيم فاخر مكطوف5048221842253005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين علي جبير عطاس5049221841029017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار625.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةتطبيقيسجى عبد مبرم طوكان5050221852230002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد614.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين فليح محسن صبر5051221851063010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد611.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد شاكر صباح عبد5052221851011090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار610.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةتطبيقيمنتظر سمير عوفي عزيز5053221851212014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار609.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيروى معلك بخيت سرحان5054221852095004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0ثانوية الرازي األهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر علي فاضل5055221852113011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية/الجامعة المستنصرية607.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيجليل حسين مطير سلمان5056221851022014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار607.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيسالم خالد بستان جوير5057221851022042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار600.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيدعاء عبد الستار وحيد سلمان5058221852187008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء599.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيصابر منشد تويلي مزيعل5059221851023025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقينور صباح جبار كاظم5060161852192031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار595.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيأديان ستار صبيح حسين5061221852253001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار593.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد هادي سعدون هليل5062221851011096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء592.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمروة خليل جريو دج5063221852138064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار592.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبود رضا5064221851300114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيزهير جامل خوير منحر5065221851046026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيفاطمة نعيم عبد الحسين مران5066221852157015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقياسيل ماجد عبد هللا شنيار5067221852102007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل571.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيأحمد ماجد عبد هللا شنيار5068221851039005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيرغد عادل عبد علي ياقوت5069161852153017
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت565.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينتطبيقيمالك مجيد رزاق خلف5070221851311155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء553.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن ابراهيم فرج5071221851041050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة544.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياثير عباس جاسم ساجت5072221851041002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيصادق طالب محيسن رسن5073221851250004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة القادسية539.0ثانوية البطائح للبناتتطبيقيزهراء فاضل صبار مكطف5074221852197002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي وادي دهام علي5075221851081059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة القادسية537.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين نعيم سلطان واوي5076291851002044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى526.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبركات عزيز عباس ظاهر5077291852056013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى524.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد حسين5078291851100214

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار606.0ثانوية االمان للبناتادبيزهور جبار سلمان ماضي5079221822180002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء حكيم رحيم حمود5080221822135003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء578.0اعدادية البطحاء للبنينادبيكرار علي طارش ماضي5081221821006045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار563.0ثانوية التعاون المختلطةادبيانور صباح كريم شمخي5082221821224001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة549.0اعدادية الجواد للبنينادبيمنتظر احمد رشيد حمزه5083221821062041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء548.0االهلية للبنين (ع)ثانوية الحسن المجتبىادبيمحمد عبد هللا عباس محمد5084221821375024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0اعدادية القوارير للبناتادبيالهام عدنان كاظم ثامر5085221822413003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار545.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد هللا عوده مزعل عليخ5086221821006032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة الكوفة541.0ثانوية النرجس اللبناتادبيايالف محمد صبيح شاطي5087221822182003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى538.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيمرتضى حبيب هاشم خليل5088221821269013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار533.0اعدادية بدر الكبرى للبناتادبيفاطمه محمد حسن باقر5089221822153045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى531.0ثانوية صفية للبناتادبيزينب حسين حميد عبد علي5090291822084030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار520.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزهراء حميد ماهود جابر5091221822182009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة519.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيمنتظر ياسر لطيف زايد5092221821269015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى507.0ثانوية التآخي للبنينادبيعباس عبود غالي دهش5093291821018025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار503.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعلي محمد كاظم فرحان5094221821269010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار502.0ثانوية التعاون المختلطةادبيزهراء عبد الصاحب ريسان عبد الحسين5095221822224007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار496.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم عاشور شعير عكال5096221822110026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة492.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيالمي عيسى حايف فارس5097221821269012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0اعدادية الفضائل للبناتادبينوال حميد كاظم عوده5098221822104026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية488.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيوفاء احمد جبار جوده5099221822107027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة486.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيعلي باسم حسن طعمه5100161821412005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة الكوفة471.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عبد الخالق عبد الكريم مهدي5101251821008162

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0اعدادية الزبير للبنينادبيمعاذ سعد عكموش نجم5102161821034056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة المثنى464.0ثانويه المصابيح للبناتادبيمالك هاشم جبار صاحب5103291822079039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية األعالم/جامعة ذي قار464.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحيدر سعود جاسم ناصر5104221821090025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة456.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيهاشم اياد شايع عبد الجليل5105161821028042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة المثنى453.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيايمن مهدي بشيت سوادي5106291821028032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار617.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيأحمد لفته نعمه شنجار5107221841076001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة المثنى608.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعلي منشد فليح عبيد5108291841100102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار607.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرمله شاكر حواس عطشان5109221842414031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد605.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشفاء جمعه عيدان مشرف5110221842166029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية581.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء رحيم هاشم محسن5111221842141043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار577.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكاظم عبد الحسين جخيور كويظم5112221841035137

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد568.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيايات عبد القادر جهاد مهلهل5113221842421007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة البصرة562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس حميد عطيه غانم5114221841003100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيآيات عبد الحسين عبد الرزاق جعفر5115221842323229

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار554.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيدعاء أحمد جاسم حفاز5116221842272005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار655.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقينور هالل داود محسن5117221852187027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية الحمار للبنينتطبيقيقاسم طه ياسين جازع5118221851044014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت636.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد عدنان شالكه عالوي5119221851002100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط627.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيحسين طارش عبد عودة5120221851076014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيفاطمه عواد حمدان حسين5121221852163046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء615.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقياحمد عبد هللا ريسان حاتم5122221851045003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيكاظم قاسم رشك حسوني5123221851007041

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة سومر475.0اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء عبد الحسين كاظم عواد5124221822120015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة سومر466.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق ادبياكرام ريحان بدر علي5125221822188003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة ذي قار429.0اعدادية الحدباء للبناتادبياسيل هاني جاسم علك5126221822162002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية األعالم/جامعة ذي قار424.0ثانوية الضفاف للبناتادبيهدير حسين فاضل صخي5127221822397020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار423.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيحوراء زيدان خلف كامل5128221822136009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار421.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسرار عبد هللا محمد محسن5129161822245031

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد المحسن فرج طاهر5130221842153238

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة502.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيزهراء محمد عبود عفريت5131221842249006

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب علي صبر جاسم5132221842323083

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيبتول عداي ناصر بداي5133221842188004

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة498.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهبه شاكر سعد عبد هللا5134221842166043

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة ذي قار520.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم علي جواد كاظم5135221852109044

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار519.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء محسن شعير عبد الحسن5136221852105041

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0المختلطة (ع)ثانوية  االمام زين العابدين ادبيجعفر حبيب سعدون عبيان5137221821279004

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة المثنى443.0ثانوية الفراتين المختلطةادبيغفران رياض مزعل دويج5138291822112006

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة المثنى441.0ثانوية الفراتين المختلطةادبيانوار محمد نومان جاسم5139291822112003

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية الهبة للبناتادبياميره مبارك رجيوي عواد5140221822120005

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية األعالم/جامعة ذي قار425.0ثانوية الضحى المختلطةادبيكرار علي بادي منخي5141221821221015

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحمزة شعيوط رومي خفيف5142291721017087

كلية اآلداب/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار423.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء حسين خضير راشد5143221822101008
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كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة543.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء هادي نزال مجيد5144221842158018

كلية اآلداب/جامعة ذي قارقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار537.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيأميره كوتي عطشان عفلوك5145221842101010

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة ذي قار500.0اعدادية بدر الكبرى للبناتتطبيقياثمار جبار علي كاظم5146221852153003

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0اعدادية العكيكة للبنينادبينائل صادق صيوان حسن5147221821041062

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة443.0ثانوية ميسان للبنينادبيعيسى سليم عبيد حسن5148281821027048

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة سامراء442.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحسن صليل شالل منادي5149221821366001

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار518.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عباس خلف شغيدل5150221841003035

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية القانون/جامعة ذي قار495.0ثانوية الواثق المختلطةادبيمها حامد طالب جهاد5151221822235005

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية التربية االساسية/جامعة الكوفة456.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيرحمن خشن مغامس غثيث5152221821227009

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قاركلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ثانوية البحتري المختلطةادبيعلي خالد عبد العباس سروال5153221821222016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيعقيل كاظم مطير ناصر5154221821319007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قارقسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية436.0اعدادية الكرامة للبناتادبيعال احمد كاظم معيوف5155221822151015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قارالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار434.0ثانوية الخلود المسائية للبناتادبيزهراء عطوان خضير راضي5156221822323048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك432.0ثانوية البحتري المختلطةادبيفراس عباس عبد هللا عودة5157221821222019

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قاركلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيفالح حسن خليفة حمد5158161821004038

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قارالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار480.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيساره عدنان خويطر علوان5159221842102031

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار453.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيمصطفى احمد مزهر عليوي5160221821087015

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمهيمن ناصر صعيب هادي5161221821054044

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية الشامية للبنينادبيمسلم عبد الزهره حسين تايه5162241821015061

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية427.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسن محمد كاظم عبود5163291821153055

كلية األعالم/جامعة ذي قارالمسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيغيث هادي كاظم عباس5164271821152060

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل481.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمهيمن حسن عواد عبود5165161851340046

كلية الصيدلة/جامعة كركوككلية الطب/جامعة كركوك699.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى فرهاد محمد امين عزيز5166201842382027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت606.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيمحمد دلشاد عثمان محمد5167201851304077

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت661.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعمار اسماعيل خلف محمود5168211851033040

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت657.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيسيف عدنان سرهنك حميد5169211851033023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار656.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمهدي حمد هللا مطر محمد5170161851038108

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت656.0اعدادية البعثة النبوية للبنينتطبيقياحمد خليفة توفيق محمود5171211851028001

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسيما عبد الصمد احمد رشيد5172201842132015

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك649.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشيماء عبد السالم ابراهيم عبد هللا5173201842117035

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل639.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيسازان هاوار عبد القادر خسرو5174201842334117

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك639.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء عباس احمد رشيد5175201842117003

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيدعاء كريم عبد احمد5176211842109024

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى هيثم محمد نور امين5177201841030072

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة بغداد601.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناحيائيانس نعيم عباس علي5178311841024033

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشكران غالب غالم كريم5179201842132016

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت590.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيأسماء خالد احمد عبد هللا5180201842119003
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تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة الموصل588.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد عبد هللا5181171841051012

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك581.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحسن بشار إدريس حمادي5182201841004045

كلية العلوم/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك580.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيثامر خليل محمد ابراهيم5183201841001045

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك579.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دلشاد مجيد زينل5184201841311040

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك575.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحمزة علي حمد خلف5185201841009015

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل574.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهدى مولود مهدي صالح5186171842237258

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك572.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف عباس عمر رشيد5187201841048220

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمهند عدنان حردان كندل5188201851013078

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيجنار عمر شكور محمد5189201852382009

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي قاسم خلف حسين5190201851001051

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة574.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزينب عبد الوهاب مصطفى علي5191201852148030

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك566.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد علي أبو بكر سعيد5192201851312093

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك557.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقينبيله مقداد خالد مصطفى5193201852395047

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية551.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيشاجوان نوري رستم كريم5194201852334067

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيايمان ناصر هواس عطيه5195201852140010

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية550.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات تطبيقيآسيا حسن صابر عبد هللا5196201852331002

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيمنار حسين منشد عاصي5197201852133035

كلية العلوم/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية508.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جاسم احمد5198201851008016

كلية العلوم/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك491.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيسدره جمهور محمد خليل5199201852395028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد577.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيسعد باسم مهدي عبد الرحيم5200321841040011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك551.0ثانوية التقدم للنازحاتاحيائيحكيمه مزهر احمد يوسف5201201842170005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد مظهور5202201841001021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزينب ياسين محمد عبد هللا5203201842120017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيحسن محمد علي معروف5204201841302051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيهوري سيود نصر الدين محمد5205201842331167

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر معمر فاضل عمر5206201841048130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية للبنات/جامعة تكريت515.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيميسم علي خورشيد محمد5207181842203037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كركوك502.0دراسة كردية- اعدادية هه لكورد للبنين احيائيئافار خضر احمد محمد صالح5208201841301002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء502.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعقيل جواد طراد عبد الساده5209231841050015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0ثانوية التحرير للبنينتطبيقيعبد هللا عمر فياض حسين5210321851010029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك512.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيكارزان عدنان ولي عبد هللا5211201851304073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك511.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيئاكو اسماعيل عمر احمد5212201851303002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية اللغات/جامعة بغداد506.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد عواد حسن جالج5213201851015007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك504.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين تطبيقيمحمد صباح خليل حسين5214201851304081

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية501.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقينزار طارق علي جالل5215201851309054

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك495.0دراسة كردية-  ثانوية هلكوت للبنين تطبيقياحمد محمد عباس حميد5216181851381002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك550.0اعدادية الهدى للبناتادبيدنيا قاسم رجب مرعي5217201822117018
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0ثانوية االمل للبنينادبيزياد وعد شريف عبد هللا5218311821004018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك547.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيقاسم عز الدين نصر الدين عبد الرحمن5219201821314019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك543.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيأيالف محمد مصحب حسن5220201822282039

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك527.0ثانوية الحريري للبناتادبينور ابراهيم خلف ابراهيم5221201822114043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0اعدادية الفرات للبنينادبيسفيان محمد صالح عباس5222201821007048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيزانا محسن مدحت محمد صالح5223201821311052

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك486.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف صالح فيصل عبد5224201821081031

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اللغات/جامعة بغداد477.0اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيمحمد قيس هاشم حسين5225201821025069

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك477.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد مهدي هادي جمعة5226201821022068

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك473.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا محمود خلف عبد5227201821011023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك463.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيابراهيم حسين اسماعيل محمد5228201821200002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك462.0اعدادية الواسطي للبنينادبيحسن اسماعيل خليل سمين5229201821079023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعمر ثاير غائب علي5230201821201021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك451.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيسركوت وهبي صديق فتاح5231201821306028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك447.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد مولود صابر سعيد5232201821306013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبينازه نين تحسين محمد همزه5233201822372008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت440.0ثانوية الخان المختلطةادبيعبد العزيز عماد حمدون حنو5234201821206032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت436.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبياواز زوراو رشيد شهباز5235201822372002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك436.0اعدادية الجواهري للبنينادبيوسيم حسن رشيد حبيب5236201821015077

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك507.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمريم خير هللا رحيم محمد5237201842139082

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك502.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيانجي صباح عبد الواحد علي5238201842102013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيزياد طارق مجيد رضا5239201841303059

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد نهاد كريم احمد5240201841048027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيسهى علي حسين محمد5241321842066051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0ثانوية التحرير للبنينتطبيقيابراهيم مراد عبد هللا مراد5242321851010003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدالل صالح احمد اسود5243201852144005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين علي رشيد احمد5244181821012012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة بغداد462.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى لؤي عبد القادر صالح5245101821033041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء437.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيياسين خضير أبراهيم شنيتر5246191821040080

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيالفاروق زكريا زكي طه5247201821234004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية الوركاء للبنينادبيكرار فالح مهدي عبيد5248231821034069

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك424.0ثانوية النصر للبناتادبيلمياء داود حسين خلف5249201822137031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيروزان عدنان أزاد محمد5250211842176007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى476.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعبد هللا زياد وداد فؤاد5251201851006032

كلية التمريض/جامعة كركوككلية التمريض/جامعة بغداد673.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيهارون عاصي علي محمد5252201841005064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا اكرم خضر عباس5253201841004032

كلية الزراعة/جامعة كركوكالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك466.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيهه زار اميد سعد هللا بكر5254201841302153
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كلية الزراعة/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية457.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرقيه خليل حسن كاووش5255151842080040

كلية الزراعة/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشيماء سيف الدين كول محمد ولي5256201742117033

كلية الزراعة/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك459.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيحمزه ولي حسن عودل5257201851311013

كلية الزراعة/جامعة كركوككلية التربية للبنات/جامعة تكريت451.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيشجن احمد حسن عبد5258201852282050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك540.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيهاوري جهاد مصطفى سعيد5259201821311138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت523.0اعدادية القرطبي للبنينادبيشاكر محمود احمد حمادي5260211821054034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك513.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيأفان برهان محمد علي شريف5261201822331001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة ديالى495.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةادبيشهد عبد الكريم مظلوم عجيل5262211822217006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0اعدادية العيصالنة المختلطةادبيحمزة عبد هللا زيدان خلف5263201821211011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيسراب وادي حسن هادي5264111822095068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية اللغات/جامعة بغداد465.0ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيشهاب خلف عبد هللا جمعه5265201821220013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي نجم عبد هللا محمد5266201821078079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبياية جليل ابراهيم خلف5267181822373005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك459.0اعدادية فلسطين للبناتادبيندى نصيف جاسم عبد5268201822140042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمود صالح حمادي محمد5269211821062041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك508.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد خليل كلوت حميد5270201841015004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك462.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيرافد إنصيف جاسم محمد5271321841053002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل459.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيحنان احمد جمعه دخيل5272201842282040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية الزراعة/جامعة كركوك458.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمهند ناظم احمد كنيد5273201841235023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك492.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيامينه احمد قادر علي5274201852340006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية الزراعة/جامعة كركوك481.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء كفاح عبد الخالق احمد5275201752132011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية اسماء للبناتادبييسرى عالوي فاهم كاظم5276241822104052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0اعدادية داقوق للبنينادبيشهاب احمد عزيز محمود5277201821017019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك510.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات احيائينوال لقمان مجيد رشيد5278201842128025

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك509.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرفل علي حسين عبود5279201842282052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك505.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائياحالم عبد الستار احمد محمد5280201842351002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت499.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه اسماعيل احمد رشيد5281201842282107

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك496.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيحنين مبارك علي جاسم5282131842117044

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيتيسير صباح محمد نزال5283201842102020

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك492.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينور اسعد حسين يحيى5284181842182059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيسافان نجم حمه الو وهاب5285201842334119

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك476.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيصباح حسن حسين علي5286201841011015

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت474.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيقحطان قاسم عبد السعيد محمود5287201841259131

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية473.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيياسر جاسم حميد دهش5288201841006050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة الموصل473.0ثانوية البيان للبناتاحيائيفاطمة بهاء الدين حسن محمد علي5289201842179019

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة تكريت468.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيانس علي حسين ابراهيم5290321841040005

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية/جامعة الحمدانية466.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيزيد رمضان محمد علي5291171841075011
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك490.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات تطبيقيكوزان سلمان رؤوف حسن5292201852331049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك472.0ثانوية التقدم للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد محمد رضا5293201852138040

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي ضياء داود سلمان5294231851010052

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت464.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمصطفى كمال عباس حسين5295201851203031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ثانوية التقدم للبناتتطبيقيدينا كريم سعيد محمد5296201852138022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك608.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد حسين محمود صالح5297201841235017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك587.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات احيائيايمان عمر شكر احمد5298201842128006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0ثانوية الحريري المختلطةاحيائيصدام جمعه أحمد طعمه5299321841045011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عبد هللا محمد قادر5300201841312012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك582.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياالء سعدي علي شنيع5301201842141007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك582.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن كاوه اسعد كريم5302201842344029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك578.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيدينا حلمي فاضل عباس5303201842111017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك577.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سردار يوسف محمد5304201842346021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة تكريت566.0ثانوية النصر للبناتاحيائيمريم جتين جالل حسين5305201842137032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسام اسعد عبد هللا جاسم5306181841035027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك561.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيايالف جوامير جمعه رمضان5307201842334026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيهوناز عثمان علي شريف5308201842334238

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك553.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيوضاح مهدي صالح فندي5309201841205028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك549.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة احيائيشه نك عبدي محمد كريم5310201842364011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك545.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيمروه موفق خالد محمد5311201842334203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزهراء زيدان خلف احمد5312201842125008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهدى عريبي عباس هجيج5313181842270015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان وليد عثمان محمد5314201842340025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة ديالى537.0ثانوية ام البنين للنازحاتاحيائياحكام يوسف محمود سليمان5315201842167002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ابو بكر عمر اسماعيل5316201841312009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك535.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيساره سامي محمد خضر5317201842334112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة ديالى530.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيهاجر عبد الخالق عبد المجيد فتاح5318201842395130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك521.0كردية- ثانوية شوان المختلطة احيائيسوالف احمد رشيد لطيف5319201842362009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة الموصل519.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيكاظم حسين يونس محمود5320171841015153

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى603.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيعدنان صافي خالد حسن5321211851088009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك602.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيانس سامي نعمة احمد5322201851048025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت549.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عكاب يوسف5323201851017016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك538.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينجوى ابراهيم خلف ابراهيم5324201852144021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك536.0ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيافراح عادي خلف علي5325201852111002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية535.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيايالف علي كاظم اكبر5326201852148009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك528.0اعدادية شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيشينار رزَكار عبد هللا عبد الرحمن5327201852352017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينتطبيقيابراهيم صالح خالد حسن5328201851067002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك524.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقيعمار محمد طه محيميد5329201851025032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك520.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقيهاجر وليد ابراهيم احمد5330211852178035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة الموصل520.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحسين علي احمد صالح5331171851042016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك520.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد يوسف حسين حسن5332201851310015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة تكريت518.0ثانوية العلم للنازحين للبنينتطبيقيمنذر احمد طيبان احمد5333181851143009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك516.0دراسة تركمانية-ثانوية بارالق للبنينتطبيقيياسين فاروق نادر قادر5334201851074029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد داود5335211851033054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيديرين عزيز بهرام رشيد5336201852345034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك513.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيايالف رؤوف ابراهيم احمد5337201852334016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات تطبيقيأخالص كاوه صبحي عباس5338201852330001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك508.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عبد هللا احمد محمد5339201851309048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك504.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقينياز اسماعيل حسيب محمد5340201852334092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك503.0ثانوية العبادات المختلطةتطبيقيخديجة حاتم جاسم محمد صالح5341201852027003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك500.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزهراء جمعه محمد مردان5342201852148021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة بغداد500.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيصالح صافي صحان مصحب5343231851257029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة بغداد499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد طه كاظم جبار5344211851014008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعمار بردي عبد جبير5345261851028053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعمر حميد محمد علي5346211851033042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة بغداد497.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينضال غزوان سلمان عداي5347201852141023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك620.0اعدادية السالمة للبناتادبياالء عبد السالم عمر جمعة5348201822155005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد558.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر طالب عبود حسين5349211821054049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للبنات/الجامعة العراقية516.0ثانوية فريشتة للبناتادبيسمية محمد حسين علي5350211822176010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الموصل514.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره راكان احمد عبد هللا5351201822117024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك498.0ثانوية هاجر للبناتادبيفصله محمد صالح علي5352201822150017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة كركوك495.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيوسام ثاير غائب علي5353201821201042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة ادبيئاره زو نوزاد رحيم محمود5354201822366001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487.0اعدادية األوفياء للبنينادبيطه فارس احمد دواي5355191821078026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك483.0ثانوية غرناطة للبناتادبياسراء مزهر مهدي حمود5356201822100002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية591.0دراسة كردية-  ثانوية هلكوت للبنين احيائيمحمد كامران شامل سمين5357181841381026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0ثانوية المراد للبنيناحيائيمحمد فالح عزيز عباس5358321841009011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء فيصل علي رشيد5359201842117004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنات وداد جبار عمر5360201842180023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك574.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى اياد حسين فتاح5361201841308028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك563.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيسنان به ختيار يونس ابراهيم5362201842334128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية الطب البيطري/جامعة كركوك558.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينور فريدون محمد غريب أمين5363201842347021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية/جامعة الكوفة547.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصفا عماد ناظم صالح5364251842100464

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة االنبار544.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعادل عثمان عادل رشيد فارس5365191841113010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيامانج جمعة محمد حسن5366201841309018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك534.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجيهان يشار حسن جمعه5367201842118046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار513.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيريام نوري احمد يوسف5368191842287013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمريم خطاب أحمد عبد الكريم5369311842081024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمبارك عامر تركي حالف5370231851173042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية/جامعة القادسية556.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيناجح كتاب تومان غانم5371241851027108

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك464.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيسوزان احسان منصور سالم5372181822383034

كلية اآلداب/جامعة كركوكالحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0كردية-ثانوية حسار الكبير المختلطة ادبييوسف صمد محمد فاتح عارف5373201821363004

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد اراز رفعت عزيز5374201821310030

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الرشيد للبنينادبيانور حمد علي حسين5375201821216011

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية طوز للبنينادبيحسين جمال مصطفى محمد5376181821037004

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0اعدادية المقدادية للبناتادبيشهد ناصر زكي مظلوم5377211822140062

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت437.0ثانوية المراد للبنينادبيعبد القادر حامد فرحان ذيب5378321821009010

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية/جامعة الحمدانية434.0ثانوية بردى المختلطةادبيمحمد أسعد شريف صالح5379211821229019

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك434.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيشهلة شيركو عبيد محمد5380181822383036

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0كردية- ثانوية سركاني المختلطة ادبيمحمد جمعة نوري امين5381201821364009

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0ثانوية االهالي المسائية للبنينادبيمثنى داود حاجم شعالن5382201821260114

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية/جامعة سامراء427.0اعدادية الفرات للبنينادبيعباس فاضل جمعه بخيت5383201821007057

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية الخنساء للبناتادبيسالي حسن كامل عبد هللا5384201822141020

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية للبنات/جامعة تكريت420.0اعدادية فلسطين للبناتادبيايه احمد خلف مجالع5385201822140012

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينه مؤيد شريف حسن5386201822124022

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم السياسية/جامعة الموصل420.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد رحيم امين عبد الرحمن5387201821377003

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحينادبيعبد هللا تركي ثالج حسين5388201821067023

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينجاح علي حسين محمد5389201842134080

كلية اآلداب/جامعة كركوكقسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية473.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينب زكي خليل مصطفى5390181842203021

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك490.0كردية- ثانوية جرمو للبنات تطبيقيهناء عباس بكر فرج5391201852337011

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك559.0اعدادية تل علي للبنينادبيعامر ذياب حسين دوالب5392201821035032

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك553.0اعدادية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيسيما فالمرز خضر محمد امين5393201822349015

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك536.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبيضحى خالد ناجي عطوان5394201822101011

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0ثانوية دجلة للبناتادبيايمان طه حميد حسون5395201822109006

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعبدهللا اكرم محمد حسين5396201821032014

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك522.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيايمان احمد ميران حسين5397201822348003

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية/جامعة الحمدانية505.0ثانوية القدر للبنينادبيشاهر ابراهيم فتاح جهاد5398211821089025

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت493.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيمحمد سعيد عليوي صالح5399201821253027

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيحسين ناصح شكر ابراهيم5400201821311034

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك479.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيبتول نوح عيسى موسى5401201822347003

كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك476.0ثانوية الرشيد للبنينادبيياسين احمد عبد الكريم علي5402201821216073
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كلية التربية األساسية/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل594.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيشهد طالل هذال سعد هللا5403321842066025

كلية التربية األساسية/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت551.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيمريم جنكيز ولي جوبان5404201852395042

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط659.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد كريم عبيس فياض5405261851001051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط643.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد بشار جبار خلف5406261851005027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط604.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسيف علي حسين معيوف5407261851001025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيناصر رزاق محراث جوده5408241851165016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطالهندسة المدنية576.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيسجاد سالم جليل عباس5409261851028036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط614.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعيسى جاسم سربوت عبود5410261841022094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0ثانوية جصان للبنينتطبيقيحيدر فرمان لطيف غركان5411261851036009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد590.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين عامر كريم محمد5412281851032012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد582.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيسجاد قاسم محسن ابراهيم5413261851003028

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط617.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين مديح زريجي محسن5414261841008012

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط616.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيهشام كامل داود باني5415221841031152

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل615.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيهجران كريم عبد هللا لفتة5416261842124015

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة بغداد613.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعبدهللا علي رحيل ضاحي5417271841034034

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0ثانوية سمية للبناتاحيائيرسل عطوي ديوان صبحي5418261842118010

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعباس كاظم عبدهللا كاظم5419261841033054

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائياركان ريسان مالح غركان5420261841023003

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور الهدى طالب شراد كاظم5421261842126055

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد589.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمالك مؤيد محسن جوده5422261841014061

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية/جامعة القادسية588.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيبهاء مجيد شايع وطبان5423221841031022

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب موسى عبد الرضا ضويان5424261842087066

كلية العلوم/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط584.0اعدادية االحرار للبناتاحيائييقين علي عويد معيوف5425261842106068

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط576.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحسن حميد حنش محمد5426261841008025

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية574.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم ناصر نعمه5427261842250171

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى سرمد ستار ساجت5428261841011135

كلية العلوم/جامعة واسطالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط557.0اعدادية الكوت للبنيناحيائينورالدين خالد محمود معارك5429261841001203

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط586.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمحمد عبدالحسين فرحان كريم5430261851021025

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط574.0اعدادية فضة  للبناتتطبيقيزينب مهدي هاشم عوده5431261852095024

كلية العلوم/جامعة واسطقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية561.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيسيف ضياء سلمان بطوش5432261851028038

كلية العلوم/جامعة واسطقسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية556.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحسنين كميل عوده سلجه5433261851028020

كلية العلوم/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيمحمد حاكم جباري عكيلي5434261851022048

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية/جامعة القادسية543.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيأحمد عزيز كريم حمد5435221851056002

كلية العلوم/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد535.0اعدادية عبير العراق  للبناتتطبيقيزهراء صادق فرحان حمدان5436261852079011

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيابراهيم كاظم محمد حسين5437281851008002

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط531.0اعدادية الموفقية للبناتتطبيقيحوراء داشور شمال هداب5438261852093005

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقييونس تركي كريم سعيد5439261851008045
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كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة ميسان494.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيصادق جاسم جعيت سوادي5440281851021026

كلية العلوم/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط494.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعبد هللا حسن ضمد مطر5441261851007054

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة بغداد493.0ثانوية ابن خفاجة للبنينتطبيقيعلي حسين ماضي حسين5442261851159007

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء491.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد علوان عبد جخيور5443221851013003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة543.0ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك هادي حسين منصور5444261842099008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعلي عجة جزار كريز5445241841207205

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء529.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيزين العابدين حسن طرخان عبيد5446271841035014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط522.0ثانوية العزة للبناتاحيائينسرين جواد كاظم حسين5447261842099035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى سعد زامل عبد هللا5448261842104115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمهند هالل مطرود مظلوم5449261851033070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل543.0اعدادية فضة  للبناتتطبيقيشهد مجيد رسن غازي5450261852095028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة واسط508.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيعلي طه جياد جاسم5451261851043043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة كربالء506.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد عيدان كاظم عبيد5452231751042004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة واسط500.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمحمد صادق حسين محمد5453261851002057

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية497.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين ناجي رحمه عزيز5454161851085034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي حافظ برص حميد5455281851151343

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط572.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي خالد راشد داود5456261821044043

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزينب قاسم زيدان سلمان5457261822128014

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياياد مازن حسب هللا علي5458261821015010

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط554.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيحنين ضياء كيوف حاتم5459261822102014

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبييقين علي زايد حمود5460261822079040

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط539.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيايمان جاسم طارش حميد5461261822089005

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة ميسان527.0ثانوية البشائر للبنينادبييحيى حسن مذبوب صياح5462261821164028

كلية القانون/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة532.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء غانم راضي خشيت5463261842075027

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسطكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط522.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيعبير باسم جوده انعيمه5464261842116057

كلية الزراعة/جامعة واسطالمسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيأبراهيم سلمان فهد حسين5465261841163001

كلية الزراعة/جامعة واسطالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيرشيد كاظم كليفع دحام5466261851004028

كلية الزراعة/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة القادسية456.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيكرار صالح مهدي اسد5467261851021021

كلية الزراعة/جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب حمزه حسن جادر5468261852089028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط563.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينور سمير عبد الساده جابر5469261822103041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط562.0 تموز للبنين14اعدادية ادبييحيى سعد جميل زرزور5470261821006098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الرز المختلطةادبيكرار كريم طاهر بجاي5471221821267009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط528.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيمحمد محسن حاشوش كريدي5472261821047163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط526.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي حسن محيسن5473261822090010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية الغدير للبناتادبينازك ماهر عبد علوان5474261822086048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية492.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيرامي يوسف عباس عودة5475261821044021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط491.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيساره نجاح عبد الصاحب محمد5476261822102034
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمحمد حسين مصحب جابر5477221821082042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء سامي خلف عباس5478261842089049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار489.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرمله مطشر سالم علي5479261842116027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط487.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيافراح حيدر طعيمه ثامر5480261842086006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة واسط484.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيعبد المحسن شاكر ضميد عمير5481261841008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط483.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيهاجر خضير ناصر يبر5482261842115029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة واسط478.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عبار رحيم هظل5483261842090027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة واسط475.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين علي يازع ودع5484261841028027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى473.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحوراء جميل دشر ضميد5485261842163007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0اعدادية النور للبنيناحيائيمهدي كاظم جبر روضان5486121841026141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة ميسان456.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس حميد حسن كاظم5487261841011068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة واسط442.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد احمد مسير فصل5488261841026036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد عامر كاظم عباس5489251841045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط489.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسن رداد5490261851022061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى481.0اعدادية العزيزية للبناتتطبيقيتقوى ستار جعفر مزعل5491261852110004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيدنيا ماجد هليل حسين5492261852089016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة البصرة468.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد حيدر جاسم محمد5493161851043007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر باسم حسين محمد5494221851002037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التمريض/جامعة ميسان641.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيهدى خالد ظاهر جوده5495261842163025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط587.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي فرحان مطر عبيد5496261841010103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط581.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيقاسم جميل دشر ضميد5497261841163009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط555.0اعدادية الحي للبناتاحيائييقين حيدر خضير علكم5498261842107108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط552.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيعالء حسين كنش حنون5499261841201109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط547.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائييوسف حاتم علوان نوري5500261841171015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة546.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء غسان رحيم عمران5501261842082017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة544.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيذوالفقار ناصر حسين عذاب5502261841001056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0ثانوية البتول للبناتاحيائيهدى حامد مانع سلمان5503261842075074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه هالل عبيد كعيم5504261842107080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط536.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينورس عادل مطشر عكار5505221842204119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد533.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عادل غدير عبود5506261841003106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة الكوفة533.0ثانوية الفاطمية للبناتاحيائيمنال زيدان جبر ياسين5507261842081032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية الطب البيطري/جامعة كربالء533.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين كريم علي جبر5508261841005025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط530.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيرانيه رشيد عزيز بلوص5509261842085022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار521.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي سعد كتاب عبد5510261841018028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية القانون/جامعة واسط519.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيهادي هدام حلو ثامر5511261841043012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة517.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمحمد سعد كاظم غالي5512261841159026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط649.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيهاني صاحب خضر شياع5513261851202104
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار649.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتتطبيقينوال جابر زغير لفته5514221852393034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد596.0ثانوية الطف المختلطةتطبيقيرائد ياسر مري سالم5515221851274003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرار علي حسين جواد5516221851067086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0ثانوية ابن خفاجة للبنينتطبيقيحسين عواد غالي هلوس5517261851159002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط583.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيباقر بشار بدر كاطع5518261851003007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط582.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعمار عبد كريم لفته5519261851010067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيسعد هللا غصين لفته جبر5520241851012021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى573.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيناصر فيصل نصار خليل5521261851007092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية563.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيمرتضى شاكر عبد االمير عباس5522221851037070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط561.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيايات قاسم سلمان سحاب5523261852115003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة559.0ثانوية الطف المختلطةتطبيقيمحمد مطشر احثافه سمور5524221851274012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0اعدادية عطر الوالية للبناتتطبيقيساره داود سلمان احمد5525261852117016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0اعدادية الحي للبناتتطبيقينقاء عامر طاهر علي5526261852107018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة534.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق تطبيقيحسن نعمه جاسم حمود5527221851079005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطكلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيرياض مهدي صالح عبد الحسين5528261851172007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد523.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيابراهيم علي خرباط محمد5529231851185001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية/جامعة ميسان602.0ثانوية ميسان للبنينادبيعيسى سالم حميد كزار5530281821027047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد595.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيختام عباس كرم هللا جاسم5531261822084010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد581.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسن عبد الكاظم لفتة خلف5532261821047037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد580.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم عيدان5533261821156034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط570.0ثانوية الحياة المختلطةادبيفاطمه علي سرحان غبن5534261822151011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد569.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياكرم عايد مشعل محمد5535261821015007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه عبد الرسول مالح صبر5536261822074033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيخديجة كاظم محمد سدخان5537221822231004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد547.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيعذراء عالوي بناي بازون5538261822074027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط544.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبياستبرق سالم حسن محمد5539261822163002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية ابن رشد للبنينادبيحسين عبد الكاظم لفتة خلف5540261821047054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار538.0اعدادية رملة للبناتادبيزهراء فاضل حسين علوان5541221822115029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة ميسان522.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمة علوان عبد الحسين سيد5542281822093051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0اعدادية المودة للبناتادبيبراء جاسب ظاهر حمد5543261822078005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى498.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى قطن راضي سايب5544261821017071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة واسط496.0اعدادية الهدى للبناتادبيضحى خلف سلمان سهيل5545261822090013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء486.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيسجاد عبد العالي غزاي بياوي5546221821082023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية483.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينه نعمه حمداوي محيميد5547261822126058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء477.0الخارجيونادبيحسين  عبد  عباس  نصيف5548261821400008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين غانم فزع5549221842393070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائينجم عبود ايليوي ابوالشول5550261841022174

206 من 150صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة بغداد602.0اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك علي ابراهيم فليح5551261842104019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة ذي قار592.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيضياء احمد جار هللا فرج5552221841031061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار587.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغدير صاحب محان حسين5553221842394038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية/جامعة القادسية571.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد هللا كريم سلطان واوي5554291841002098

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيموسى كاظم ثامر كيوش5555221841076107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد حسين تالي جودة5556221841051014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية/جامعة الكوفة568.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمرتضى رسام لهوب عليوي5557221841051032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة كربالء543.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيحسين علي سلمان تركي5558221841311021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيكرار عبدالرضا شحاته باني5559261851017063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط612.0اعدادية الموفقية للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا شهيد فليح5560261852093012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر ميثم عبد سلمان5561261851007085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط592.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيدحام سعدون مكطاع عرار5562221851031018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط587.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزينب محسن عبد الرضا حسن5563261852116015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط579.0الخارجياتتطبيقيبتول مزهر جبير بعيوي5564261852401002

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط498.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمثنى حسن علي عرزال5565251821116039

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0ثانوية ميسان للبنينادبيسجاد كاظم دهوس شبار5566281821027028

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية اليسر للبناتادبينور الهدى عبد الزهرة طاهر عباس5567261822109058

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر460.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور رحم حسون موزان5568261822100023

كلية اآلداب/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط456.0اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد جبر ابراهيم كاطع5569261821018055

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان454.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبتول عدنان نعيم عباس5570281822093013

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان452.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيختام جبر موسى حسن5571281822093021

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزهراء عدنان حميد سلطان5572261822129010

كلية اآلداب/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط442.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيايات عباس عبد خليف5573261822082003

كلية اآلداب/جامعة واسطالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار440.0ثانوية الفاطمية للبناتادبيزهراء لفته عجاج منيهل5574261822081012

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة440.0اعدادية المودة للبناتادبينور عبد الرضا خليف صاحب5575261822078028

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل435.0ثانوية الصباح المختلطةادبيحسين علي شمخي جعاز5576261821162010

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرقيه جعفر مهدي جاسم5577261822116007

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة433.0اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد حسن عوده ناصر5578261821035025

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل430.0ثانوية شباب اليوم للبنينادبياحمد هاشم عبد رضا5579261821030003

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء429.0ثانوية جصان للبناتادبينور نجم عبد عبوسي5580261822071024

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبياصاله فاضل مهدي تميم5581141822092003

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ثانوية جصان للبناتادبياستبرق بشير راشد جاسم5582261822071002

كلية اآلداب/جامعة واسطالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحوراء علي عبد هللا حسن5583261822073002

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة بابل422.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيختام موحان صالل طربوش5584261822074011

كلية اآلداب/جامعة واسطالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الحفرية للبناتادبينور علي كاظم عليوي5585261822091049

كلية اآلداب/جامعة واسطالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار420.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه حازم محمد زرزور5586261822102039

كلية اآلداب/جامعة واسطكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة471.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين خليل عبيد عبود5587161851075038
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العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزهراء حيدر كزار جادر5588261822112011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسجى حسن فرحان حسين5589261822111030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط505.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيهبه عبد الخالق مسلم محمد5590261822079037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط494.0ثانوية شباب اليوم للبنينادبيمحمد عبد اللطيف عبد الرزاق سليمان5591261821030031

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية اآلداب/جامعة بغداد494.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء حميد راضي سلومي5592261822111019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية491.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيأنسام جليل مكطوف عويد5593261822112001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء مالك حسين سلومي5594261822092007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط475.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيمنار محمد جاسم محمد5595261822079034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين محمد عمران دهش5596261821015028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية العراق للبنينادبيياسر إياد نصر مسلم5597141821040041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد448.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمرتضى قاسم محمد جبر5598281821010060

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار447.0ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء مهدي زيد عبد5599261822098005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة446.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيابراهيم علي غازي عبد5600221821082001

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيبنين عالء المي مسلم5601261822111007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد442.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين شاكر جبار عبد الساده5602261821025018

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد537.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم حسن خليف علي5603261842112030

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحنين باسم سفاح محمد5604261842111009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة499.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب قيس نصيف جاسم5605261842109050

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة المثنى490.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسالم حاتم كريم عبيس5606261841012041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيحسن مازن حسن مبارك5607261841037005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار480.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيصابرين هادي جبر شنيف5608221842204082

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل469.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى محسن راضي عواد5609231841051102

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى456.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيهدى صالح حميد ضبع5610261842098029

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحيدر سامي مطر عايز5611261851016012

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيكوثر حسين جواد كاظم5612261852155007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة477.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد العظيم حيدر عبد العظيم محمد تقي5613161851363103

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيخديجة حيدر منشد عبد5614221852165015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد471.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيكرار مهدي عزوز مري5615291851100185

كلية الطب/جامعة ميسانكلية طب الزهراء/جامعة البصرة691.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينه عالء فاضل محسن5616221842185051

كلية الطب/جامعة ميسانكلية طب الزهراء/جامعة البصرة691.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينة باسم خضير عذيب5617221842135082

كلية طب االسنان/جامعة ميسانكلية الصيدلة/جامعة بغداد685.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي سعد علي جلوب5618261841038067

كلية طب االسنان/جامعة ميسانكلية طب االسنان/جامعة القادسية685.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين كريم كطان5619271842160053

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسانقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط634.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيحوراء عبد الكريم رحيم سادة5620281852055016

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيسوزان رضا جبار هندال5621281842057012

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس سعد5622281842190071

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرقيه عاصي خالد حاتم5623281842190034

كلية العلوم/جامعة ميسانكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية613.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيام البنين خميس محمد سلمان5624281842057004
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كلية العلوم/جامعة ميسانقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائينور صفاء عباس جهاد5625281842054046

كلية العلوم/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان583.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرسل مشتاق عبد المطلب عرمش5626161842202039

كلية العلوم/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة الكوفة581.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد نجم عبود سالم5627281841008061

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة595.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء ماجد زغير عيدان5628281852075014

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب كاظم خلف فريح5629281852070034

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط582.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيهادي راضي موسى متعب5630281851018090

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسن علي حسون عذيب5631281851017016

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء573.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيايه محمد حسين رديف5632281852075003

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيمالك فاضل فعل مجيد5633281852061017

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية563.0ثانوية خولة للبناتتطبيقينرجس اسماعيل فرج ماهي5634281852083033

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية562.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيرسول رسمي هاشم محمد5635281851018027

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية553.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى سالم جاسم اجياد5636281851151565

كلية القانون/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان579.0ثانوية غرناطة للبناتادبينور جاسم محسن ثجيل5637281822074022

كلية القانون/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان567.0ثانوية النضال للبناتادبيسجى حسين فارس حسين5638281822050052

كلية القانون/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة البصرة518.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر هادي عجمي سالم5639281821151071

كلية القانون/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0اعدادية الزوراء للبناتادبيايناس عباس جبار بدن5640281822070009

كلية القانون/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان469.0اعدادية الثورة للبنينادبيايوب زهير مالك عبد الرحمن5641281821001009

كلية القانون/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان468.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب حسين سريح عليوي5642281822082013

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة البصرة466.0ثانوية النصر المختلطةادبيجعفر صالح حسين مساعد5643161821305006

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسان449.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم علي حسين راضي5644281822091049

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط449.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيرباب جعفر كاظم خريص5645281822190015

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط447.0ثانوية االقصى للبناتادبيانوار نجم عبود قاسم5646281822071004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط445.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزينب حمود علي سيد5647281822080021

كلية التمريض/جامعة ميسانقسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية653.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم يوسف علي جابر5648281842074044

كلية التمريض/جامعة ميسانكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية647.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينور الهدى غازي عبد النبي ديوان5649281842066033

كلية الزراعة/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد عبد محمد جريح5650281851022064

كلية الزراعة/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيغدير يعقوب يوسف حاشوش5651281852190034

كلية الزراعة/جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية463.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب كاظم شنيشل خليف5652281852055040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة560.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد قاسم شاهور جبار5653281821012049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط552.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعمار قاسم لفتة رحيمة5654281821022064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة546.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي اسفيح غميس5655281821046012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان518.0اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد مطر جاسم كشكول5656281821002035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان501.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد مزهر محسن علي5657281821151092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة498.0اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي جاسم محمد غضبان5658281821046036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد كامل هراتي مجيرش5659281821017038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية499.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد أحسان فاخر كاظم5660281851006056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية489.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد كريم عبيد عبد الرضا5661281851022068
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيزين العابدين علي حسين شري5662281851020020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرضا جبار جاسم مطلك5663281851151210

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان594.0ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء محمد سبتي عكاب5664281822064013

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان589.0اعدادية الثورة للبنينادبيمرتضى محمد حافظ حمود5665281821001044

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة البصرة580.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينادبيجاسم رمضان راضي رهيف5666161821094006

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيحسين راضي عنايه هاشم5667281821039010

كلية التربية/جامعة ميسانقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية643.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحوراء حكيم جاسب عريبي5668281842073003

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة ذي قار601.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل نجم عبد هللا عامر5669221841023056

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة ميسان571.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعبد  حسن علي عبد5670281841016030

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة واسط564.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيايمان فهيد رحيم جودة5671281842060010

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة الكوفة549.0اعدادية االرشاد للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم محمد5672281841101002

كلية التربية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان542.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيحنين محمد علي عبدي5673281842190024

كلية التربية/جامعة ميسانقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية536.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكاظم محمود طعيمه جاسم5674251841150450

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة البصرة536.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايالف محمد راهي نزال5675281842078005

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة القادسية525.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين داود فالح محمد5676281841011012

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي حسين منيشد5677281842055033

كلية التربية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة ميسان600.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيضحى كاظم جبر موسى5678281852071021

كلية التربية/جامعة ميسانكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء579.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسالم خشان جعينه مطر5679221851067042

كلية التربية/جامعة ميسانقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت567.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسين فرحان قاسم5680281851022024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان603.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الهدى عبد الكريم ابراهيم عبد5681281822062102

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان570.0ثانوية التحرير للبناتادبيغاده سالم عبد هللا عطيوي5682281822057021

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ذي قار559.0اعدادية الجواد للبنينادبياحمد سليم ماهر جابر5683221821062003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان554.0ثانوية الميمونة للبناتادبيسالي جالل شياع فهد5684281822073051

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان546.0ثانوية الميمونة للبنينادبيصادق علي جبر صالح5685281821019041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة القادسية545.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي حسين فهد شبرم5686221821376078

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان545.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبياحمد علي ياسين شابث5687281821011005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان544.0اعدادية القوارير للبناتادبيبتول قاسم عباس محمد5688221822413006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية541.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد صالح طحيور دهيلي5689221821376126

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان539.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيرباح محمد حنون طاهر5690221821086026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان537.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه خالد جعفر كاظم5691281822057026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان537.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء سليم وداي جريح5692281822073031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد حميد عبد الكاظم حسن5693281821005048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان533.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء فرحان عيال فريح5694281822063020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان533.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن خميس مناتي حسوني5695281821104007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان533.0ثانوية االصالة للبناتادبيمعصومة سالم عويد عسل5696281822051045

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية532.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيمحمد محسن منصور والي5697221821309014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان531.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمة امير حسن طاهر5698281822056071
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة القادسية531.0اعدادية العكيكة للبنينادبيكرار محمد شيال حمود5699221821041048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان530.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب شهاب رزوقي عاشور5700281822070029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية الفهود  للبنينادبيحسين مهدي عبد الساده رحيمه5701221721046007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان523.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيعذراء عبد النبي جاسب زبون5702281822092056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة523.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبياحمد خلف طعمة علي5703281821102004

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل522.0اعدادية اليقظة للبناتادبيهند كاظم حمزه حسين5704231822089052

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة521.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار جاسم خلف مشيل5705281821027049

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيمحمد جمعه حسين كريم5706281821039039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان517.0اعدادية االندلس للبنينادبيرحيم عبد الكريم رحيم مظلوم5707281821009011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط517.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيشهد شهاب مسير ياسين5708261822102036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية النعيم للبنينادبيهمام غالب هدهود صالح5709261821008067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان514.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيكوثر عباس حسين صدام5710281822090040

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء513.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبييوسف سالم ضايف عجيل5711221821086090

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان510.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب كاظم ياسين الزم5712281822078031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيرحيم جبار عبود ثجيل5713281821102016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان484.0ثانوية ام عمار للبناتادبياالء خالد بلص اسماعيل5714281822077008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان479.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيرسول حسن محمد خواف5715281821017013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان475.0ثانوية ام عمار للبناتادبيكوثر رحيم موسى مظلوم5716281822077065

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان474.0ثانوية دجلة للبنينادبيرضا صباح غازي فلحي5717281821012020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان473.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمة حمدان كريم دكدوك5718281822090031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة القادسية473.0اعداديه زنوبيا للبناتادبيحنين يوسف جبار كاظم5719241822100013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان472.0الخارجياتادبيزهراء عبد الرزاق كريدي حبوب5720281822401022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة القادسية470.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي محمد جمعة ارشيج5721281821021024

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان469.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمة سالم حميد علي5722281822056073

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة515.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيرحمه خالد نعمه عبد الحسين5723281842080007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم السياسية/جامعة ميسان502.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء ناصر علي حسين5724281842050026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة البصرة495.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيايات علي شهاب ناجي5725221842138007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية الطب البيطري/جامعة البصرة493.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء عبد العباس عبد النبي فرحان5726161842233011

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيهيثم شمخي نايف كزار5727221841031153

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة الحمدانية467.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيجهاد انتكال لهمود جير5728221841318003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايفان ماجد عودة علي5729281742073007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر454.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفريال محمد جاسم عبد5730221842142041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء453.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائينوره حربي عبد ساجت5731221842171042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة451.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه كريم هادي كشيش5732221842171033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الرضا صالح بديوي5733221841229010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الرضا شريف نايف5734221842412016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء عادل هادي صاحب5735241842220398
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان541.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء كريم ياسين مجيد5736281852074017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة531.0ثانوية المروج للبناتتطبيقيكوثر رحيم جيجان ظيغم5737221852137019

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان525.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينور محمد جاسم محمد5738281852078044

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين519.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيحسن علي خلف صالح5739251851024003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة بغداد511.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيايات كامل سعيد علوان5740281852058007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة بغداد507.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي حسن منكاش كاظم5741281851018048

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان505.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب باني ازياره كاظم5742281852050039

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0اعدادية الطموح المختلطةتطبيقيمنتظر حميد خضير عيدان5743221851236017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية499.0ثانوية ال الرسول االهلية للبنينتطبيقيفاضل عباس كريم حسين5744281851034015

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيحسين شاكر صياح طعيمة5745221851056006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم/جامعة بغداد492.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد جلوب رباط صالح5746281851032014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى قاسم هادي حسن5747161851139106

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد عبدال5748281851015014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى480.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعباس كريم خلف عباس5749281851012034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة479.0ثانوية ال الرسول االهلية للبنينتطبيقيحسين سمعان غازي لعيبي5750281851034003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان478.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن علي باتول حسن5751281851151109

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان528.0ثانوية التحرير للبناتادبيطيف علي محسن ناجي5752281822057020

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة525.0اعدادية الفهود  للبنينادبيمحمد جاسم شويل عبيد5753221821046022

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء523.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيحسن رحيم صلبوخ عجيل5754281821103003

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان508.0ثانوية الكحالء للبناتادبيبثينه جبار مجيد عبيد5755281822061007

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان497.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيعلي حميد هاشم فليح5756281821011038

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان496.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء والي اشتيوي زغير5757281822050037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمنتظر عبد الزهرة فرحان قاسم5758281821022090

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان485.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء كريم سلمان هاشم5759281822062046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان484.0اعدادية المشرح للبنينادبيمحمد يحيى فاضل كاظم5760281821018054

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان477.0ثانوية العذراء للبناتادبيايات خماس جاسم حياوي5761281822058006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية القانون/جامعة ميسان468.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيجاسم محمد حاتم فارس5762281821016010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية اللغات/جامعة الكوفة463.0اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد عبيد عوده ابراهيم5763231821173005

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الميمونة للبناتادبيهدى كريم علوان هويدي5764281822073076

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدعاء صادق حذيه حمد هللا5765221842175045

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة ذي قار494.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيعذراء عدنان عبد الحسين دخيل5766221852139018

كلية الطب البناء المحافظة/جامعة المثنى كلية طب االسنان/جامعة البصرة689.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيذياب محمد ذياب لفلوف5767221841096025

كلية الطب/جامعة المثنىكلية طب الزهراء/جامعة البصرة692.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيصفاء رسول عاجل سعد5768221842162077

كلية طب االسنان/جامعة المثنىكلية الصيدلة/جامعة القادسية685.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب ناظم غثيث مجول5769241842111057

كلية طب االسنان/جامعة المثنىكلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية684.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رحيم برهان بداي5770131842118073

كلية طب االسنان/جامعة المثنىكلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية684.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيغدير رضا حمزه ميخان5771141842078059

كلية الصيدلة/جامعة المثنىقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمؤمن ضياء كاظم نايف5772211841008054
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كلية الصيدلة/جامعة المثنىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم عدنان هادي محمد5773131842071099

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعباس عبد الكريم مالح خياله5774221851013054

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت622.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي معين عبيد مهدي5775251851007165

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية641.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيمنتظر كاظم هادي عطشان5776291851107045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى617.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيسمر هريبد مزيهر سكران5777291852054044

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقياكرم هاشم محمد منعم5778221851081007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار598.0ثانوية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب وادي دهام علي5779221852107015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى598.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عايد عبود5780291851007183

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل594.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم حسن5781291851003004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0اعدادية النجدين للبنينتطبيقيعلي عبود عباس مطر5782241851063031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسن علي عبد االمير عزيز5783291851003049

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى638.5ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم كريم حاتم عبد الحسين5784161842145099

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمالك حسن هادي محسن5785291842052227

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى614.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه جاسم عبد علي سود5786291842053058

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب محمد جابر حمادي5787291842053038

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى604.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جبير قاطع عباس5788291841005096

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيبنين علي حسن صالح5789291842050032

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى602.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياالء مؤيد دواس عامر5790291842057017

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره عبد الحمزه كيطان خشان5791291842051159

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى576.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيغدير صالح هادي منشد5792291842053053

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة واسط570.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهدى حسن محمد عيسى5793291842053096

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة566.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة لفتة شالكة مرزوك5794291842054042

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة كربالء566.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد عبد الحسين مطر5795291841007215

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى569.0ثانوية الشذرات للبناتتطبيقينرجس عطيوي غضب مناحي5796291852077035

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة القادسية554.0الخارجياتتطبيقيبراء احمد شريف منديل5797241852401002

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى545.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيزينب نجم عبد هللا علي5798291852053018

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة الكوفة539.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهادي حمود عطشان صياح5799291851004209

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى539.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيصفا سعد عبادي مراد5800291852051114

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار537.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسن جاسم رحيم هميم5801221851091020

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيغدير محمد عبد الحسن عناد5802221852160038

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى520.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقياطياف جبار خضير عاشور5803291852054006

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية518.0ثانوية السلمان المختلطةتطبيقينور عطا هللا حسين وثيج5804291851101007

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية516.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسين حميد عبد عكال5805291851003056

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى588.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم جهيد5806291842052070

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية514.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعمار ياسر كاين مجلي5807291841005080

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء573.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيفاضل مشكور حسان عبد5808291851002088

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية569.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيحسين محل رهيف متعب5809291851107011
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قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط556.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد محسن عات دحام5810291851008052

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى510.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيعلي خلف كاظم منشد5811291851109027

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0ثانوية العدالة المختلطةادبياكرم عدنان محسن كاظم5812291821104006

كلية القانون/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى577.0ثانوية الثغر المختلطةادبيكرار شريف سلطان حسن5813291821108014

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570.0ثانوية الثغر المختلطةادبيحسن صافي صايل عيدان5814291821108002

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد544.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس ستار كاظم شنان5815291821010072

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى526.0ثانوية الوالية للبناتادبينور مثنى شنان خضر5816291822067036

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى504.0ثانوية الشذرات للبناتادبيضحى عقيل حسن حبيب5817291822077025

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى502.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرؤى رعد حسن علي5818291822078040

كلية القانون/جامعة المثنىكلية اللغات/جامعة الكوفة491.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيابراهيم حمزه راضي كشيش5819291821014003

كلية القانون/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى477.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيصدام حسين حماد كاظم ايدام5820291821110033

كلية القانون/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0الخارجيوناحيائيمحمد علي يحيى قاسم محمد5821291841400021

كلية القانون/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى525.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين طارش ساجت حزوم5822291842051046

كلية القانون/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيكرار عبد الحسين حضيري سالم5823291841008015

كلية التمريض/جامعة المثنىالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 678.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيحنان محمد نجم عبد هللا5824291842050043

كلية التمريض/جامعة المثنىالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيرياحين فالح حسن عالوي5825291842053031

كلية التمريض/جامعة المثنىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى655.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه حربي مدلول جابر5826291842057194

كلية التمريض/جامعة المثنىكلية التمريض/جامعة المثنى652.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيرشا قاسم سالم فرهود5827291842079013

كلية التمريض/جامعة المثنىكلية التمريض/جامعة المثنى644.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيجواهر قاسم سالم فرهود5828291842079007

كلية التمريض/جامعة المثنىقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيرقيه رياض عبد الرزاق حمد5829251842100239

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحسن ضايف حسين جاسم5830291841005092

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى443.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد كريم عبد هللا حسين5831291841003277

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة483.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيموسى كاظم ثامر حميدي5832291851026072

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر حسن رسول جاسم5833291851007204

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء471.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهدى حسين كاظم حمود5834291852067041

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم كاظم هياع راضي5835291852054067

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة كربالء467.0ثانويه المصابيح للبناتتطبيقينور حمزه مايح عريبي5836291852079033

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة الحمدانية460.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيمنتظر عناد جاسم راضي5837291851100225

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى455.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب حكام خضير عاشور5838291852054031

كلية الزراعة/جامعة المثنىالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي عزيز شراد جواي5839291851025063

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار442.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمرتضى جبار عطشان محمد5840291851003197

كلية الزراعة/جامعة المثنىقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقينور كاظم جبوري محسن5841291851004208

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى527.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعبد الحميد حسين نهاب شناوة5842291821017170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى517.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر جبار حنظل حسين5843291821009034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى511.0ثانوية التآخي للبنينادبيمحمد صباح عواد عزير5844291821018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى509.0ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه فالح دريول عكاب5845291822066032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى506.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسعد رحيم سعد جماح5846291821110024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية األعالم/جامعة ذي قار496.0اعدادية االعتماد للبنينادبيباقر عبد الرضا منصور حسين5847291821010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى495.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحيدر لوتي مثنى حميدي5848291821109062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيازهر محمد منشد حمد5849291821011002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين علي بخيت عباس5850291821021020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية461.0اعدادية سومر للبنينادبيكرار نعيم دويج حسين5851241821009037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار494.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمود شاكر سرهيد حتحوت5852291841004120

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى481.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ابراهيم فيصل سريح5853291841007051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء457.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيطيبه عبد االمير سواري حطحوط5854291842071062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى521.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحمود عبد الرضا فجيج مدعث5855291851004065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيمريم حميد مخيلف خليفة5856291852052069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية507.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقياحمد ماجد جابر طوير5857291851025008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيامجد عباس لفته فرج5858291851100022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية490.0ثانوية فجر السالالت المختلطةتطبيقيسعود قاسم رجيف سلمان5859291851111008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية487.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقينور الدين علي بدر طوفان5860221851004066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيقاسم عباس سلمان محمد5861291841002127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة القادسية612.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيفايز قاسم محمد جبار5862291841100109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى611.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائياطياف رحيم فرحان حميدي5863291842050012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء604.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعالوي حامد عبد حمادي5864291841003179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى602.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم حسن هداد5865291841007184

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى601.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزمن حسوني عصيب علي5866291842057122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى600.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينوره محسن ناجي ضايف5867291842153065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى598.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنتهى حميد راهي عناد5868291842153060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى591.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيتكليف جابر جاسم محمد5869291841153047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى585.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهدى هادي فرهود عويلي5870291842053099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى584.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسن متعب طاهر5871291841005100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى575.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيباقر مطشر ابوحونه سلمان5872291841100017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى574.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانمار عبد هللا بزور حمد5873291842051023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار561.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا جاسم عاجل جبار5874291841153146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى561.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيياسر جاسب نعيم دنيف5875291841002195

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى559.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب صاحب مويشي حسين5876291842051139

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيصبار نافع جبار شمام5877291841004067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار539.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر شعالن خلف ناصر5878221841310128

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى536.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائينسرين حامد صكبان رويضي5879291842050134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى531.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهجران راضي عبادي حمود5880291842052255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى531.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد نعيم جهيد صخر5881291841005109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية530.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين رزاق كريم حسين5882291841003079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه محمد رزوقي عبد5883291842056036
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى526.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد عادل شنان عبد هللا5884291841002013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم علي محمد5885291852055018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى608.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيايمان باسم عبد نور مطشر5886291852052009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى606.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن سالم غافل فرحان5887291851004033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى602.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد علي حرب كايم5888291851004011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى601.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيزهره محمد كنان سلمان5889291852153013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى596.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور كامل عبد الرزاق عباس5890291852056061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى588.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا عيدان كريم عجل5891291851008035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى587.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رزاق عطشان جاسم5892291851007169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى582.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيغفران ثامر مدلول اصحين5893291852054050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيزهراء نعمه نعاس مشاي5894291852057064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى581.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقينور جاسب ساجت عاجل5895291852054076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيضياء بجاي زياد سلمان5896291851100123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى573.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيمريم جواد كاطع مذبوب5897291852052068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية570.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيابراهيم هالل عذاب جالب5898291851105001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى578.0ثانوية القبلتين للبناتادبياميرة حسن خضر عاجل5899291822073004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد576.0اعدادية عفك للبنينادبيمرتضى محسن سالم كروف5900241821011035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة القادسية569.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء جبار محمد عباس5901241822115019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء569.0اعدادية غماس للبنينادبياحمد ياسين هلول عاجل5902241821016004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى531.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعزال محمد ثامر شياع5903291821110038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار522.0اعدادية البطحاء للبناتادبيياسمين فاضل نغيمش شخناب5904221822160075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى511.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيشافي جاسم سالم فرهود5905291821014102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار503.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد ناظم حيدر حسن5906291821010009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التمريض/جامعة المثنى669.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيابتسام عبد الجليل خليل ابراهيم5907291842071001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة612.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيسوسن عبد الكاظم جمعة نثر5908291842050100

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية611.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس فليح سالم جبر5909291841003167

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية610.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيوليد خلف ثجيل جبر5910291841007236

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء592.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيورود دخيل حتحوت عواد5911291842057267

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى652.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب عبد العباس زويد حسين5912291852056038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى616.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيبنين بهلول علوان عريبي5913291852085003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى608.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين سالم غافل فرحان5914291851004046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار583.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيفاطمه جبار محسن لهو5915221852165031

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0ثانوية الفراتين المختلطةادبياحمد فرج بريد محيسن5916291821112001

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنى456.0ثانوية البدور للبناتادبينورة كاظم محل سوادي5917291822072142

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ثانوية البدور للبناتادبيبنين عوض ساجت حنيحي5918291822072028

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اللغات/جامعة الكوفة454.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبياحمد فرحان فهد مشاي5919291821102002

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0ثانوية الحطيم للبناتادبياصايل خليل ابراهيم علوان5920291822087003
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كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمحمد فرحان عاجل سهر5921291821006050

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية التربية للبنات/جامعة القادسية450.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزهراء عطية كاولي ضويري5922291822050044

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة447.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيصاحب حسون رحيم جبر5923291821006028

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيضياء سالم صليبي فنوخ5924291821001081

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنى445.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عدنان وارد راضي5925291822078052

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة445.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمود نعيم كريم عرين5926291821009113

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ثانوية العدالة المختلطةادبيمنذر سامي كاظم ساجت5927291821104063

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنى441.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى ياسين خضر عباس5928291821009125

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0ثانوية البدور للبناتادبيزهراء سالم مسير عباس5929291822072061

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأميره مجيد فرج فارس5930291822060014

كلية اآلداب/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى532.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حيدر ضايع عباس5931291842056081

كلية اآلداب/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى525.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيصادق سالم بردان عبد5932291851005051

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيصالح رحيم عبيد عكون5933291821016043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة ذي قار493.0ثانوية عاتكة للبناتادبيغفران ناصر صباح والي5934291822063025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيخليل جبر حسين صالح5935291821021029

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى482.0ثانويه المصابيح للبناتادبيندى عبد هللا كريم عبد هللا5936291822079043

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى480.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياشواق فاضل كوزان جبار5937291822160005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة المثنى477.0ثانوية القبلتين للبناتادبيصابرين زكم حاوي مهيدي5938291822073027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيوسام جياد مسير جاسم5939291821008092

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيطيبة احمد رهيف فرحان5940291822059016

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنى461.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمصطفى احمد مهدي جعفر5941291821109145

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى520.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيشيماء حسين داخل يوسف5942291842071057

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى519.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيامير رزاق عبد الحسين جبار5943291841153034

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى519.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيحوراء منذر عذاب نعمة5944291842160018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى515.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرتاج حيدر كنان كاظم5945291842065027

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى513.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب رحيم دخل خربان5946291842057154

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤتمن جبار هدهود جواد5947291841002134

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة509.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء عبد االمير رحيم محمد5948291842057073

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى508.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوف خالد شنان عودة5949291842051252

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى506.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيذو الفقار سامي عبد خلف5950291841007081

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينرجس هيثم حميد حسن5951291842058050

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة505.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيعباس رحيم عبد الحسين حميدي5952291841100075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسجى قصي كامل سراج5953291842052167

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية الطب البيطري/جامعة المثنى486.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائينوف صالح زعيزع كيطان5954291842077031

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار484.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيأمير شاكر جميل عبد الرضا5955221841272001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم موسى5956291842051064

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى534.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيعلي حسين صكبان هداد5957291851100142
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة المثنى516.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود رحيم حسن جبر5958291851007185

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى512.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحمزة جميل باجي حمزه5959291851100076

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنى511.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيأمنه ناصر جاسم محمد5960291852053001

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى510.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزيد حسون محمد جياد5961291851004075

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى508.0ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيشروق تركي مسير راضي5962291852101006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية506.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيطيبه جاسم عبد الحسين عباده5963291852057087

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية القانون/جامعة سومر499.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيحيدر ابراهيم جبر صياح5964221851305011

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية499.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيامل خضير محمد سوادي5965291852054008

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة القادسية497.0ثانويه المصابيح للبناتتطبيقيليلى علي جبار مجلي5966291852079029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل604.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيطه ياسين ساير عبد هللا5967231851169019

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراءقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء577.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيعلي احمد عواد حسين5968291851003129

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة575.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيظاهر عدنان ياسر عطيه5969241851016059

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة575.0اعدادية الحمار للبنينتطبيقيشرف الدين موسى شرف عيسى5970221851044009

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراءقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء571.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيحيدر خضير طراد موسى5971261851038005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية التمريض/جامعة تكريت670.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرشا سعد عبد الواحد علوان5972181842242049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء628.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيندى لقي عبد محمد5973181842183049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيبالل عدي يعقوب علوان5974181841002039

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسحر رحمن مراد صكبان5975241852114057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة بغداد522.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيساره رائد نصيف جاسم5976181852251014

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت517.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيرائد هشام حميد عبد الحسين5977181851006021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة تكريت497.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرنين نايف بناوي احمد5978181852242034

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط572.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى وحيد فرحان فيصل5979221821086078

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى570.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحيدر زياد مظلوم ذباح5980291821011008

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة ميسان568.0اعدادية الفهود  للبنينادبيمهدي حسين شاتول مصارع5981221821046025

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية567.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسيف اعالن عبد حسن5982241821030024

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة الكوفة564.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن فراس عبد الكاظم وساف5983251821045002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0ثانوية اليرموك للبنينادبيكرار راهي شبالوي عطيه5984241821023024

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية551.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد عبد االمير كاظم عوده5985241821039003

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية542.0اعداديه الوهج للبنينادبياحمد عبد الوهاب صالح سعيد5986241821051002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة تكريت533.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيرسل خليل ابراهيم محل5987181822268013

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0اعدادية الثقلين للبنينادبيجعفر حيدر يحيى عبد هللا5988291821009018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية524.0اعداديه الوهج للبنينادبيمحمد عبد الوهاب صالح سعيد5989241821051056

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل522.0ثانوية دمشق للبنينادبيماجد عبد هللا محمد عبيد5990191821052047

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى510.0اعدادية النجدين للبنينادبيعالء كتاب غالي جبار5991241821063017

كلية التربية/جامعة سامراءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد الرحمن محمد خليل جبر5992111821053086

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد عبد الرزاق مدلول احمد5993111821028002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية505.0اعدادية غماس للبنينادبيحسين معين ذياب محمد5994241821016014
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كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك499.0اعدادية تل علي للبنينادبيعمر عبد هللا حسن حزام5995201821035043

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياحمد حمزه رباط عبد علي5996261821155002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيعلي سعدون محمد خضير5997211821276007

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية السيوطي للبنينادبياياد صالح حميد إسماعيل5998111821054008

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد ناصر عبد هللا خضير5999111821042077

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة469.0اعدادية كوثا للبنينادبيعقيل صالح دخيل محمد6000231821051032

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية الروافد للبنينادبيمروان كاظم حمد خضير6001111821025047

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت460.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيرنا محمد عكله شكوري6002181822361005

كلية التربية/جامعة سامراءسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار458.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيجاسم عطشان فنوخ غضب6003291821016018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت457.0اعدادية الروافد للبنينادبياحمد سامي مراد حسون6004181821085002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/جامعة بابل457.0ثانوية االصالة للبناتادبيياسمين حسين طارش سهيل6005111822083056

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتادبيابتسام مصطفى كريم ابراهيم6006181822274001

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية النزاهة للبنينادبيمحمود حسن علوان عباس6007181821066018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد أحمد محمد عبد هللا6008231821011095

كلية التربية/جامعة سامراءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط454.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيرياض محمود صيره زبن6009261821017031

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى كريم جدوع عافص6010231821033079

كلية التربية/جامعة سامراءالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد محمد غضبان خلف6011141821024021

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعقيل سالم عبد كيطان6012141821032032

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد443.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياحمد عايد حميزه علي هللا6013261821155003

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة المثنى440.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيموسى فرج بهلول عواد6014291821014224

كلية التربية/جامعة سامراءقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبياسيد فاروق عبد الرحيم حسين6015181821001005

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيايمن يونس هاشم عباس6016211821241003

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت439.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيرند محمد عكله شكوري6017181822361006

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة البصرة438.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد غالي ساجت عبد العزيز6018161821112069

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت435.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيعائشة احمد صالح احمد6019181822361012

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد435.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيعلي حامد محمد رسن6020261821158017

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االداب/جامعة سامراء435.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيايالف رافد مولود هادي6021131822283008

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين عوده مطلك فارس6022261821026018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت432.0اعدادية اسماء للبناتادبيحنان ابراهيم مهدي عبد الرحمن6023181822242012

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل430.0اعدادية الحكمة للبنينادبيحمزة حامد محمود محمد6024171821009053

كلية التربية/جامعة سامراءحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار429.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيفيصل حميد ضاحي شنتاف6025101821206033

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت428.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين علي عبد علي6026181821127010

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمشتاق قاسم هاشم امانه6027221821304011

كلية التربية/جامعة سامراءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمحمد عمار صخي مصحب6028261821155027

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت427.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين ادبيالماز كريم جاسم محمد6029181822361002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الفقه/جامعة الكوفة426.0اعداديه الوهج للبنينادبيعالء هالل عبد الحسن ملزوم6030241821051037

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية426.0اعدادية الشامية للبنينادبيامير انور عبد الكاظم سعد6031241821015012
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كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية جنة العراق للبناتادبيفرحة احمد محمود خليل6032181822221035

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0اعدادية الصديق للبنينادبيحكم علي حسين عزيز6033171821028026

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ثانوية االيمان المختلطةادبييحيى عبد الحميد عباس ساجت6034221821214011

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة سامراء423.0ثانوية االسراء للبناتادبيزهراء عطيوي حمزه هاشم6035251822088009

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة الموصل423.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد عبد الغفور عبد الوهاب جمعة6036171821009140

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتادبينبأ يونس محي احمد6037181822252034

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء423.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد محمود عزيز علي6038181821122120

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيرسول صباح علي حمزه6039111821151033

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل422.0اعدادية السيد حمد للبنينادبياحمد عبد هللا سلطان علي6040171821075006

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل422.0اعدادية المشروع للبنينادبيأمير حسن تليل جيجان6041231821010001

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ثانوية سامراء للبناتادبيعائشه مهدي محسن جمعة6042181822180033

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة الموصل421.0ثانوية نينوى للبنينادبيصباح محمد جاسم محمد6043171721207098

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهره منعم فرج دبعون6044181822242025

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت420.0اعدادية غطفان للبنينادبيعاصم اسماعيل خلف تركي6045181821042020

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى605.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيمصطفى حامد كوزان جبار6046291841100140

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية578.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائياحمد مشكور نعيم عبد العباس6047241841207025

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية568.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيصادق سعود هاني كناد6048221841277013

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الطب البيطري/جامعة القادسية557.0اعدادية التآخي للبنيناحيائياحمد وهاب محمد كاظم6049241841029005

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمرد ماجد عبد حسن6050181842242058

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت544.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم حسين علي6051181842183036

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية537.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيامير سعد شاكر جاسم6052241841029011

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى525.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعباس قاسم محمد ياسين6053241841207164

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة الحمدانية524.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسين علي اكبر قنبر مصطفى6054171841178024

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى520.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمرتضى باسم عبد االمير كاظم6055291741002135

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515.0ثانوية جنة العراق للبناتاحيائيعلياء عبد الجبار احمد طعمه6056181842221019

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار512.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحبيب ظاهر حبيب يوسف6057231841165007

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين عودة علوان ضخر6058221841039032

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة504.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعباس عمار كاظم حجي6059241841211014

كلية التربية/جامعة سامراءالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة504.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي عبد الحسين علي بدعي6060261841155024

كلية التربية/جامعة سامراءبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدانيا محمد عبد الرحمن عبد الكريم6061181842242036

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعباس حميد مطر سالم6062261841202026

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيفؤاد خلف حسين عبد6063181841002106

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت489.0ثانوية النور للبناتاحيائيعلياء محمد صادق خليل عمر6064181842238018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد عبود هلوس6065241841204016

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة486.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيكرار صباح ناصر عبد6066251841046034

كلية التربية/جامعة سامراءالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية481.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمحمد سامي مرزه حبيب6067231841181049

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت475.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد ابراهيم صالح عويد6068181841002004
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كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار467.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعيسى عبد الكريم محسن خلف6069191841066089

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الطب البيطري/جامعة تكريت466.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيأمير حميد مجدي موسى6070231841037002

كلية التربية/جامعة سامراءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط463.0اعدادية الفتوى المباركة للبنيناحيائيامير حسين صخر مجهول6071251841051002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الزراعة/جامعة المثنى462.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيماهر احمد مظلوم مجرم6072291841109029

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر حميد علي حسين6073191841011097

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك458.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمصطفى صباح سمير صالح6074191841041043

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة457.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيرسول يحيى كاظم ظاهر6075241841204029

كلية التربية/جامعة سامراءكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةاحيائيمحمد عبد الرحمن ذهب شيحان6076321841047007

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين صاحب خضير عبد الزهره6077251842170056

كلية التربية/جامعة سامراءطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت454.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيوسام شاكر محمود فزع6078111841042026

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد ثابت عبد هللا بخيت6079241841017033

كلية التربية/جامعة سامراءكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل451.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائييوسف يونس محمد مخلف6080191841337149

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمقتدى كتاب رشيد غازي6081251841031851

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الزراعة/جامعة المثنى448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيماجد نعيم حجي خطار6082291841153199

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة واسط448.0اعدادية الفتوى المباركة للبنيناحيائيمرتضى محمد نور جاسم6083251841051038

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة تكريت444.0ثانوية الطوز للنازحين للبنيناحيائيامجد عبد هللا عباس اسماعيل6084181741138002

كلية التربية/جامعة سامراءكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل444.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد علي ابراهيم قدوري6085181841009070

كلية التربية/جامعة سامراءكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد حسن عبد الحسين6086231842109092

كلية التربية/جامعة سامراءقسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيعباس رمضان شكاحي كيطان6087221851053028

كلية التربية/جامعة سامراءقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيسجاد كاظم حميدي معطل6088241851010028

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيمحمد عناد مطر جابر6089221851030039

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد556.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر عالء جواد كاظم6090271851007040

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية555.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير باطي صبر6091291851002117

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيسامي كريم حنون مظلوم6092241851152019

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية545.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيعماد كاظم علوان دخيل6093221851016033

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية529.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيطارق هادي حربي داهي6094241851152024

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية528.0ثانوية النصر للبنينتطبيقياثير حامد شناوه محسن6095241851064001

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط527.0إعدادية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيسجاد خالد عبد الواحد عبد هللا6096231851205012

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية525.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمصطفى عطية جاسم سماري6097221851016050

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية523.0ثانوية المرادية المختلطةتطبيقيمصطفى محسن فليح عواد6098241851158019

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة القادسية521.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسن جبار كريم نومان6099241851016018

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة الكوفة519.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياحمد نعيمه منحوش ثامر6100251851116003

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسجاد غالب سالم عسكر6101221851017023

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة الكوفة513.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعلي مجبل رحيم سلطان6102241851152031

كلية التربية/جامعة سامراءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد510.0ثانوية االخالص المختلطةتطبيقيمحمد عالء فاضل عبد االمير6103221851242008

كلية التربية/جامعة سامراءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينتطبيقيرضا عبد الكريم جخيور جوني6104221851073007

كلية التربية/جامعة سامراءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيضرغام شاكر عبد األمير عباس6105221851091056

206 من 165صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة سامراءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد507.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيراهي سهل عودة عبد هللا6106221851034026

كلية التربية/جامعة سامراءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد506.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد بلجي6107221851305032

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0اعدادية سومر للبنينتطبيقيهيثم صبيح كامل حمود6108241851009062

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسعيد كركان نعمه نايف6109221851017024

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةتطبيقينواف فارس فداوي عباس6110221851248017

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة واسط498.0ثانوية الخليج العربي المختلطةتطبيقيعبد الرحمن سلمان جبر جاسم6111231851166014

كلية التربية/جامعة سامراءقسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار495.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيسجاد جبار مطيني مايع6112221851006023

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء493.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيايات كريم نهير مهدي6113221852138010

كلية التربية/جامعة سامراءكلية الحقوق/جامعة تكريت493.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيشهد فارس علي محمود6114181852183040

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيآمال جميل كريم سلمان6115241852220001

كلية التربية/جامعة سامراءقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0ثانوية اسمرة المختلطةتطبيقيكرار حيدر عامر مهاوش6116231851202010

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى487.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحقي اسماعيل هاشم كامل6117221851046022

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية486.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيسعد ضياء داود سلمان6118231851010034

كلية التربية/جامعة سامراءالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيصدام رزاق صالح صنكور6119221851045028

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيأسعد حميد سلمان حسن6120221851049003

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/جامعة سامراء480.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد حجي حربي6121241851203096

كلية االداب/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية الغساسنة للبناتاحيائيضحى علي حسين علي6122181842197014

كلية االداب/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت432.0ثانوية الصحابة المختلطةاحيائيفيصل محمد كوان طفاح6123181841305014

كلية االداب/جامعة سامراءكلية الزراعة/جامعة تكريت474.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيساره خالد فائق محمود6124181752248009

كلية االثار/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيمريم رشيد خلف علي6125181842255030

كلية االثار/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة تكريت459.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيورود خالد محسن علي6126181852183076

كلية االثار/جامعة سامراءالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0ثانوية الدوحة المحمدية المختلطةتطبيقيعامر عزيز محمد كشيش6127221851248007

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0اعدادية االسحاقي للبنيناحيائياياد خلف مهدي محمود6128181841047001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيبيداء محمد جاسم عبود6129181842174013

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراءالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0اعدادية قلعة سكر للبناتتطبيقينور الهدى ستار محمود قادر6130221852171043

كلية العلوم/جامعة سومركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر624.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيمحمد سهيم عبد جازع6131221841311063

كلية العلوم/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين رحيم موسى عبود6132291842051045

كلية العلوم/جامعة سومرقسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنيناحيائيبرغش عواد حبتر مسير6133221841311011

كلية العلوم/جامعة سومركلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة576.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيايات علي عبد الحسين حمزه6134221842170012

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة الكوفة552.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيزينب علي اصغر حسين علو6135251842122093

كلية العلوم/جامعة سومرقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار646.0اعدادية القوارير للبناتتطبيقيحنشه رحم جوده دويج6136221852413009

كلية العلوم/جامعة سومرقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط596.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيمنتظر نزار خليفه جليب6137221851030045

كلية العلوم/جامعة سومرقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء590.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتتطبيقيشيماء نوري عويض شذر6138221852386006

كلية العلوم/جامعة سومرقسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء541.0ثانوية ابن الهيثم  االهلية للبناتتطبيقيفاطمه تركي عبد الحسين عجه6139221852393025

كلية العلوم/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيمنار علول عليوي علك6140221852170048

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة بغداد516.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيعلي عزيز كاصد ناجي6141221851076034

كلية العلوم/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيحسين هالل مطشر ساجت6142221851033028
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كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة القادسية511.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيمحمد عيدان خفيف سلمان6143221851028112

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية اآلداب/جامعة ذي قار520.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك علي عبيد علي6144221842172013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومرقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيرسول حسين علوان فرحان6145221851034027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية اآلداب/جامعة البصرة532.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيحسين خزعل زغير حمود6146161851350007

كلية القانون/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار551.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيسجاد طالب عبد جليهم6147221821262004

كلية القانون/جامعة سومركلية القانون/جامعة ذي قار533.0ثانوية الجهاد للبنينادبيفالح حسن شالكة بطاح6148221821078012

كلية القانون/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار481.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيحسين مظفر مهدي نور6149221821079010

كلية الزراعة/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة ديالى459.0ثانوية زيد بن علي المختلطةتطبيقيسيف عمار هادي منذر6150221851217006

كلية الزراعة/جامعة سومرالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية449.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيمرتضى علي ناصر حسين6151221851029067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط541.0اعدادية الشباب للبنينادبياثير موسى جابر علي6152221821033001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية القانون/جامعة سومر501.0اعدادية الرفاعي للبناتادبينرجس عبد الحسن ياسر حسين6153221822168060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة واسط485.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي داخل نعمه جبر6154221821028043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحمزه جمعه عبد فرحان6155221821028019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار468.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء نعيمه عوده سريع6156221822171019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة ميسان467.0اعدادية المثابرون للبنينادبيسعود كاطع ساجت فزاع6157221821376050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار459.0اعدادية النجاح للبنينادبيبهاء سعدون علي سايب6158221821067005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار455.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيسارة خليل هاشم منشد6159221822168035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار452.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبيقيصر مجيد كصاد صياح6160221821311052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار442.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي حسين علي بنون6161221821067026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار459.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى كاطع راشد علي6162221842135087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء447.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيايه رحم راضي نعمه6163221842309002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومركلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقياحمد فرهود كتاب مجبل6164221851034006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط477.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيحيدر إسماعيل محمد حميدي6165221851019024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومرالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط472.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياثير جبار علي حمد6166221851307001

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط478.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيامين علي عواية زوير6167221821086009

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة470.0اعدادية النيل للبناتادبيتبارك عون رسمي بالد6168221822169010

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية/جامعة القادسية618.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض كامل راهي6169221841365047

كلية التربية األساسية/جامعة سومرقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار521.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمصطفى خضير ناصر حسين6170221841028076

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار513.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيبنين طعمه شجر صحن6171221842301006

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر509.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينور الهدى سعيد هليل جار هللا6172221842413068

كلية التربية األساسية/جامعة سومرالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار500.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائينرجس ناظم واجد حمد هللا6173221842323138

كلية التربية األساسية/جامعة سومرقسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار586.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيحسام زغير عبد هللا لفته6174221851233006

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط513.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيغزوان ابراهيم جابر حسين6175221851034050

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية العلوم/جامعة سومر501.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عامر صيوان فرحان6176221851098047

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمحمد حمود ناصر حسون6177221851068029

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعلي كامل ماجد محمد6178221851046052

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية/جامعة ميسان534.0ثانوية البتول للبناتادبيميس جبار عبد خريبط6179221822388017
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معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار497.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمحمد طلب عويد وسمي6180221821020037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار470.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيسيف محسن نذير مايد6181221821082026

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد حيدر انعيم عزيز6182221841033032

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة بابل534.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمنن رحيم دايش متعب6183231842187013

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط467.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيايات حسن حبيب يوسف6184231842172002

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حسين طعمة زغير6185241841005094

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائياحالم شالل فاضل مشعب6186291842077001

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية484.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيكوثر جاسم طرار وبدان6187241752123030

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية481.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيزهراء خميس جبار بداي6188221852187011

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة المثنى468.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد خضر هاشم جاسم6189291851002104

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل610.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد عثمان محمد ابراهيم6190231841008149

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة بغداد604.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعلي مهدي حمزة سوادي6191231841206029

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء602.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحيدر محمد نعمه جعاز6192231741199010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية596.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمنتظر عباس عبد االمام داود6193231841024047

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية/جامعة الكوفة522.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعقيل حامد نعمه عبد الزهره6194271851037019

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيامير عبد الحسين عبد الساده عطبان6195231851012005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيستار محسن هاني جابر6196231851006031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى501.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيامير عباس جبر حسون6197231851067013

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين تطبيقيحسين طارف حمود حسين6198231851035005

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم/جامعة واسط494.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيصفا باسم نظام مالك6199231852078041

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراءكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمحمد خضير محمد عداي6200111841151046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءقسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء هادي عبد سالم6201231852120021

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمه هادي حسن ظاهر6202231852271065

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية/جامعة الحمدانية452.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيطيبه حمزه كاظم نايف6203231852081046

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة القادسية442.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينه صالح مهدي علي6204231852080040

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة ميسان441.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمصطفى قحطان مهدي محمد6205231851173053

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب اركان فليح حسن6206241842148006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمؤمل إسكندر عوده حسون6207241841004037

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى عبدالكاظم هادي عبدالكاظم6208231851042072

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء457.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمة محمد حمزة جاسم6209231852109055

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراءكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمصطفى حميد وحيد عبد6210231851001051

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل556.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا خالد عبد الغفور مراد6211331851070046

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيسفيان رافع قادر جرجيس6212171851007038

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت645.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمعتز علي حسن علي6213171841024136

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت616.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعامر ابراهيم عبد هللا صالح6214201841058024

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمود مخلص اسماعيل مصلح6215191841020050

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعلي عبد هللا خليل احمد6216201841035036
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىكلية العلوم/جامعة الموصل603.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسجى خالد عادل ابراهيم6217311842047100

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية الصيدلة/جامعة بغداد691.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياسيا علي صالح حسين6218101842109005

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة ميسان689.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا حمدان شالكه6219281841009032

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة ذي قار689.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيدعاء طاهر هاشم كزهور6220221842411004

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية689.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمة ساجد عزيز علي6221211842140159

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد حيدر عدنان ياس خضير6222231841009090

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة بغداد689.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيرياض حسون داود فليفل6223261841205014

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة ذي قار689.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينبراس عزاره حيذور مري6224221842141153

كلية الطب/جامعة الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة كربالء689.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد منصور جبر حمدان6225221841051031

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء678.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمهند خلف فرج عبد هللا6226191841020056

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه عالء الدين فياض حسين6227191842191081

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية التمريض/جامعة تكريت637.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائينور خالد عبود احمد6228191842140046

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية632.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيسراج محمود عبد فرحان6229191841041020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد630.0ثانوية حمرين المسائية للبنيناحيائيمحمود نزيه نوري حمادي6230311841072025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة االنبار629.0ثانوية البدور للبناتاحيائيرواء عمر عبد هللا هاشم6231191842256002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد611.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائياحالم علي مجباس حسون6232321842025004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة605.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد حسام عواد حردان6233191841011121

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء583.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمعاذ عبد السالم محمد عبد هللا6234191841066132

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم571.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد ناجي احمد حسن6235191841011021

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيافنان حسن عبد هللا نجم6236321842029006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة االنبار559.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامة صالح علي حسين6237191841009028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار558.0ثانوية االنفال للبناتاحيائياسراء خضير فرحان تايه6238191842226002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة االنبار555.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور الهدى محمد عادي احمد6239191842246104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كامل سمير6240191842139072

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد صدام طه ابراهيم6241191841041006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية الطب البيطري/جامعة كربالء546.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينهى راجح وحيد بحر6242271842064127

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد عبد اسماعيل حميد6243191851014030

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0ثانوية حمرين المسائية للبنينتطبيقينجم سفيان نجم عبد هللا6244311851072045

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار479.0ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد عبد هللا ثابت خليل6245191821090018

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465.0اعدادية جنين للبناتادبيتبارك نجم عبد هللا عبد الرزاق6246191822149011

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار462.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد عايد إسليمان مزيد6247191821032047

كلية القانون/جامعة الفلوجةقسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461.0اعدادية زنكورة للبنينادبييحيى ستار عالوي محمد6248191821032060

كلية القانون/جامعة الفلوجةاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى451.0ثانوية االمل للبناتادبيسجى حسين علي عبيد6249191822195013

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمصطفى محمد عوده نايل6250191821010051

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0خارجيونادبيعبد الحكيم محمود عبود محمد6251191821400009

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنينادبيعبد السالم صباح رميض سليمان6252191821354041

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيعذراء عواد عبد الكريم مهدي6253191822202019
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كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر443.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيأحمد رافع حبتور صالح6254191821071003

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة441.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعمر رافع حبتور صالح6255191821071045

كلية القانون/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعالء قاسم محمد صباح6256191821032035

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية الخلد للبنينادبيحسام صعب عياده محمد6257191821286004

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة438.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبياحمد سويد عواد كردي6258191821109014

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية التربية/جامعة سامراء437.0ثانوية العراق المسائية للبنينادبيميثاق كرجي نجم عبد هللا6259191821339028

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية الزراعة/جامعة االنبار458.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد السالم عبد رشيد اسماعيل6260191851070026

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0ثانوية المعراج للبنات للنازحاتاحيائيرقية سعدون شالل فرحان6261191842259003

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجةكلية القانون/جامعة الفلوجة485.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعمر ابراهيم سليم فهد6262191841086022

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى472.0ثانوية بابل للبناتاحيائيشكران جالل حسين بدر6263121842095031

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة470.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيامير غانم ناصر حسين6264231841254002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية األعالم/جامعة بغداد540.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمر بري تركي عباس6265191821013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء536.0اعدادية الروابط للبناتادبيداليا غالب نايف تركي6266191822229009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد ساري جمعه حمادي6267191821071056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية البطولة للبناتادبيميس علي عراك جاسم6268101822110095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية القانون/جامعة الفلوجة499.0اعدادية األوفياء للبنينادبيحاتم كريم يونس محمود6269191821078018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار498.0اعدادية النعيمية للبنينادبيبالل محمد عبد دحام6270191821105005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار497.0ثانوية الحبانية للبناتادبيسجى عبد منسي جدوع6271191822187009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية دمشق للبنينادبيعصام عدنان حميد اسماعيل6272111821021095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار490.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمحمد محمود فتاح محمد6273191821109122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد484.0ثانوية دمشق للبنينادبياسام خالد خليل عبد6274191821052046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية القانون/جامعة الفلوجة482.0اعدادية النهضة للبناتادبيرحمه رائد عبد الستار محمد6275191822191015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمشعان هطيل عاصي عبد هللا6276191821069038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء465.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيباقر محمود حسين علي6277101821160010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد461.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد الرحمن بركات فيصل رحيم6278191821050011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد457.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعمار ياسر فيصل حمود6279111821150072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار455.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد ياسين خلف كردي6280191821036049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة454.0اعدادية الروابط للبناتادبينبأ خلف مطر زعيتر6281191822229030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار454.0ثانوية التهذيب للبنينادبيرياض رحيم جاسم محمد6282191821073004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اللغات/جامعة بغداد454.0ثانوية الرحمة للبناتادبيتبارك محمد علي عيفان6283191822144003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار453.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيسامر عطا هللا محمد عبيد6284191821292029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار453.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيأسيل عكاب احمد جاسم6285191822188003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيمروان مثنى صبار معجل6286191821085012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار472.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيفرح منذر اسماعيل مصلح6287191842246080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار467.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهاجر هارون علي غنام6288101842109102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعلي جبار مهدي عباس6289191841302003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار438.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيساره صالح جاسم محمد6290191842344008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0اعدادية هيت للبناتاحيائيأسيل يوسف صالح غثوان6291191842196004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار436.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحنان ثامر كاطع كاظم6292291842059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائييحيى ابراهيم عبيد مزيد6293191841027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة434.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيعائشة عباس خضير فاضل6294191842189114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيدعاء ياسين عبد سرحان6295191842157021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره احمد عبدالقادر جليل6296191842157036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار480.0ثانوية الخمائل للبناتتطبيقيسحر محمد عبدالرحمن مسربت6297191852150006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيغزوان منذر حامد شيحان6298191851029015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيحوراء خميس عبد الهادي سالم6299191852183008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء محمد فراس جاسم6300121852096007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار454.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيغازي رباح خليف كنوش6301191851116045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقيعمر عارف جياد شمران6302101851038010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية453.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياحمد عادل عباس ابراهيم6303191851066001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار452.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمعاذ رشيد عبد عواد6304191851065021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيرفل طارق حسين علوان6305111852072019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت448.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد عدنان موسى مرزه6306101851013009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار495.0ثانوية التكاتف للبناتادبيزينب جبار حمادي فرحان6307191822231003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار481.0ثانوية المعراج للبنات للنازحاتادبيساره محمد جاسم عليوي6308191822259005

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيغفران عبد الغفور محمد ياسين6309191822369022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار437.0ثانوية الخنساء للبناتادبيهبه عبد هللا احمد حسين6310191822189028

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0اعدادية الياقوت للبناتادبيهدى شاكر زغير عجيل6311191822246021

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار425.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد العزيز خالد نجم حسين6312191821071033

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيجنان صالح محمد مغير6313191842224009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيرانيا فاضل مناع سريح6314191842226032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار440.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيضاري اركان شهاب حسن6315101841009023

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد احمد علي حمادي6316191841071055

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل جمعه مطر عفان6317101842113022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار475.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيبالل جمال علي مخلف6318191851066012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل442.0ثانوية التسامح المختلطةتطبيقيعلي مهاوش بدر مطرود6319231851192011

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية الطب/جامعة الكوفة705.6ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمرام عاصم نور ادريس6320251842097097

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية الطب/جامعة الكوفة700.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد عبد الرزاق مجيد6321251841031493

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية الطب/جامعة الكوفة699.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائينور قحطان تومان جعفر6322251842062694

كلية التمريض/جامعة تلعفرقسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين670.0ثانوية المزرع للبنيناحيائيشذى اسماعيل حسين يوسف6323171842177002

كلية الزراعة/جامعة تلعفركلية الطب البيطري/جامعة تكريت560.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيصادق شعيب يوسف ابراهيم6324171841121014

كلية الزراعة/جامعة تلعفرقسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيرحيمه رضا خضر علي6325171852236017

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0اعدادية تلعفر للبناتادبياسن محمد غائب هاشم محمد6326171822261003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية/جامعة الحمدانية466.0ثانوية الزهاوي للبنينادبيقاسم جعفر صادق خلف6327251821006018
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية اآلداب/جامعة الموصل444.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمحمد صالح سليمان محمد6328171821178015

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية اآلداب/جامعة الموصل435.0اعدادية االمجاد للبنينادبيابراهيم جفال حامد سحل6329171821026006

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل432.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينادبيلمياء يوسف عبد هللا احمد6330171822363035

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية العلوم السياسية/جامعة الموصل427.0ثانوية المحلبية للبنينادبيمحمد نواف علي عبودي6331171821056042

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل425.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا ادبييحيى محمد يونس صالح محمد6332131821242023

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0ثانوية مخيم الجدعة للنازحينادبيخميس عبد زعال طارش6333171821206063

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل605.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمنى محمود يونس حمود6334171842293072

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل565.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيابراهيم خليل عبد القادر حمو6335171841118003

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيايمان غالب محمد طاهر يونس6336171842261016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه فاضل جاسم احمد6337171842230092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية الطب البيطري/جامعة الموصل517.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيفاضل خليل فاضل عباس6338171841178070

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية الطب البيطري/جامعة الموصل498.0اعدادية سارية للبنيناحيائيجميل عبد الجبار عبد القادر موسى6339171841018062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية/جامعة الحمدانية489.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب علي اكبر الياس خضر6340171842236048

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية/جامعة الحمدانية475.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه سالم محمد صالح عبد القادر6341251842086058

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرحمه احمد يوسف عباس6342171842292022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمران عصمت محمد عبد القادر6343171841009092

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرواء خير الدين محمد طاهر موسى6344171842285094

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0اعدادية صفية للبناتاحيائينور غانم علي محمد6345171842295074

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفرقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمصطفى مهدي جمعه حسين6346231851038067

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقييونس صادق اسماعيل محمد6347171851178105

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيسعد مسلم محمد خان6348171851123016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيرحمه حبيب محمد امين يونس6349171852236016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0ثانوية التون صو للبناتتطبيقيزينب محمد صادق سعدو عباس6350201852143004

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0ثانوية امام غربي للبنينتطبيقيحسن عطيه علي حلبوص6351171851046008

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية االيالف للمتميزاتاحيائيفاطمة محمد جاسم محمد امين6352161842156012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد هللا حسين جاسم محمد6353311821002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية الحقوق/جامعة الموصل463.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحينادبيمندو وحيد مندو حمو6354171821348015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك456.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبياحمد غازي ثميل فحيمي6355191821283002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار محسن جاسور جبار6356241821004056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل427.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي رمضان بلو ابراهيم6357171821350180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبييحيى احمد محمد يونس6358171821038038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل423.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيسعد جاسم محمد موسى6359171821113010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الراية للبنينادبيعلي سليمان حميد محمد6360171821025107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل422.0اعدادية الراية للبنينادبينزال فتحي نزال علي6361171821025217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية األعالم/جامعة ذي قار421.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين مشعان علوان حسن6362291821016032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية تل عبطة للبنينادبيفارس خليل ابراهيم معيوف6363171821063053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل590.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعبد هللا عبد المطلب شريف جاسم6364171841072008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيبروين احمد حسن محمد6365311842045007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيبثينه حاتم حميد نواف6366311842058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيوعد محمد محمود عبوش6367171841111018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل431.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي عبدالستار محمد صالح6368171841003127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية الزراعة/جامعة القادسية472.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسن حيدر حمد كريش6369241851004009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةكلية التربية/جامعة الحمدانية458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمقتدى مهدي محسن زباله6370241851001091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمنتظر احمد محمد علي6371251851007248

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيمحمد مجيد عبد خلف6372311851100014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسامح ازاد اسماعيل حسن6373171851060011

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل645.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبينزار مراد بركات مراد6374331821064010

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيصالح صالح خضر خلف6375331821052010

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد جمال خلف نزال6376171821351009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيرأفت مروان عبدال كريت6377171821364020

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ثانوية تل سروال للبنينادبيمشعان سعد احمد حسن6378171821057019

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0اعدادية خزنة للبنينادبيمزاحم حمزة توفيق جميل6379171821066012

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيعمار عواد سلمان حمادي6380171821032053

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيخليل شاهر صالح خليل6381171821059009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحينادبيخدر سليمان بركات اودي6382171821348004

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0ثانوية التوفيق للبنينادبيياسين حامد محمد حمود6383171821208012

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل563.0اعدادية خزنة للبنينادبيوسن عباس هاشم فتحي6384171821066015

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0اعدادية االمجاد للبنينادبيإيهاب احمد علي فيحان6385171821026003

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552.0ثانوية حمام العليل للبنينادبيعلي عطا هللا خلف عطا هللا6386171821032048

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل542.0ثانوية المزرع للبنينادبيياسين طه احمد مطرود6387171821177013

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0اعدادية الرضواني للبنينادبيعلي طالل علي محمد6388171821161066

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل497.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيبركات حجي قاسم درويش6389331821052004

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل497.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيارشد علي احمد علي6390171821142016

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0أعدادية االمين للبنينادبيكرم احمد عبد هللا عمر6391171821019105

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية/جامعة الحمدانية463.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفالح حسن حسين شركو6392331821051009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل454.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيميسر محمد سعيد علي6393171821142092

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة الموصل454.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد خميس فتحي عيوش6394171821009013

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل436.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمود احمد حمود صالح6395171821003110

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التمريض/جامعة تلعفر639.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران وليد حمدون شهاب6396171842290183

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه طالل نجم عبدهللا6397171842273043

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل604.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياديان نعمت  يوسف قمبر6398171842249004

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل601.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيسهير رمزي رشيد علي6399311842045020

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب محمد باقر ايوب عبدهللا6400171842249035

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب قمبر حيدر خضر6401171842249034
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كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي حسن احمد ايوب6402171841065019

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل585.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينب جالل كريم خضر6403171842269014

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء584.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد حسن محمد صالح حسن6404171841178078

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل581.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائينواف الياس سيدو خلف6405331841070156

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية580.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيروزين كميران حسين حسن6406171842244016

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة كركوك577.0اعدادية سارية للبنيناحيائينوفل مهدي صالح محمد6407171841018261

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل569.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرحمة امير يلدا حنا6408171842247020

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل559.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياسماء محسن صالح علي6409171842264009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمؤمن رمضان عطشان ادهام6410171841025121

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد حمزة محمد علي6411261841008026

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة كربالء549.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسن بشار قاسم خليل6412171841065006

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0اعدادية الفراتين للبناتاحيائياية ياسين حمادي ياسين6413171842267032

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد حسين رشيد حسين6414171841068001

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل526.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيفارس مسلم فؤاد قاسم6415171841068018

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد عطية6416171841026246

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيابتسام عبد عون فاضل مرعي6417311842045002

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل517.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيآيه يوسف محسن اسود6418311842002001

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل499.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فارس احمد حسن6419331841070088

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت487.0ثانوية سنوني المختلطة للنازحيناحيائيعزيز حسن خديده ناسو6420171841348018

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة الموصل485.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيرنا رشو عمر ادو6421331842064002

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية الطب البيطري/جامعة الموصل485.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيقاسم زينل علي قاسم6422141841048073

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للبنات/جامعة الموصل481.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة الزم احمد يونس6423171842283090

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية اآلداب/جامعة تكريت480.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيمجيد خلف عبد هللا حسين6424171841049075

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيكرار عمار زينل جاسم6425171841066028

كلية التربية/جامعة الحمدانية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية467.0ثانوية النصر النموذجيه للبنيناحيائيرائد عاصف محمد عبيد6426311841024052

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيغادة كريم جمعه عبد الكريم6427311842045024

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيجوليان ميسر بيوس بهنان6428171851069005

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيبسمان سعيد علي حسن6429251851052009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل551.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد صالح يوسف محمود6430171851024009

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0ثانوية تل عبطة للبنينتطبيقيصالح حسن احمد صالح6431171851063006

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك539.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد ارديني6432171851018108

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل527.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد ضحوي كران6433171851144136

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0ثانوية عين زالة للبنينتطبيقيعمار محمود احمد خلف6434171851105011

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمود طه عبد هللا حمادي6435171851005124

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيبهاء ياسر عبد هللا علي6436171851009025

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمالك عبد الخالق طه عبد هللا6437171851028107

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0ثانوية الحود للبنينتطبيقيمزهر حواس حماد محارب6438171851040061
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كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل494.0ثانوية الموفقية للبناتتطبيقيمريم حسن نقي نجف6439171852269006

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل494.0اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقيصهباء رياض عبد أحمد6440171852280035

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية العلوم/جامعة الموصل490.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد حسن إسماعيل خضير6441171851026023

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد علي اصغر مسلم حيدر6442241851002069

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةكلية الطب/جامعة كربالء694.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيابو الفضل كاظم عباس عبد6443151841006003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةكلية طب االسنان/الجامعة العراقية687.0ثانوية القاهرة النوذجية للبناتاحيائيزينب بهاء الدين حميد رشيد6444131842100038

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية613.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين حمزه غفور عبد الرحمن6445211841011025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة ديالى602.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد علي عادل ناصر عوده6446141841208201

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم594.9ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء صالح مهدي علي6447151842057019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى علي منصور محمد6448141841011131

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة النهرين585.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيعال كريم عبد الستار فرحان6449121842104022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية/جامعة سامراء613.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقيموسى علي لفته داخل6450241851074027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعمار عباس محمد يونس6451171851121027

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء560.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيمؤمل رحيم عبد عودة6452221851099017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية/جامعة القادسية550.0ثانوية البيادر المختلطةتطبيقيصادق مكي حسين وصخ6453231851224022

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية/جامعة القادسية543.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين تطبيقياحمد علي موسى مجيد6454231851035001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط537.0ثانوية البيادر المختلطةتطبيقيجالل حسين محسن مجذاب6455231851224008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين تطبيقيعلي هادي عبد الكاظم حسين6456231851035011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0ثانوية االبتكار المختلطةتطبيقيحيدر غازي محسن عيدان6457111851151011

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومقسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عالء ناظم هادي6458231851007080

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عباس محمد6459191841040071

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبراء محمد حميد محمد6460101842084004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلومقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيديان حازم عبد الرزاق مجيد6461101852101011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيوسام جاسب خضير عيدان6462111851058135

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيعصريه كريم مظهر صالح6463121852104009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلومكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيابراهيم حسين زغير حسين6464191851116001

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية األعالم/الجامعة العراقية534.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس هاشم محمد حيدر6465131841010147

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد509.0اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه محمود سلمان مزعل6466111842072070

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد505.0ثانوية بابل للبناتاحيائيايات حميد مكي كاظم6467121842095004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسيف محمد حسين منجل6468241841005074

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاتن مؤيد ماهود جار هللا6469141842140096

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد هيثم حميد محي6470131851010079

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم/جامعة بابل496.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس اركان عبد العزيز خزعل6471221851307093

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهاجر مصلح حسن علوان6472101852110077

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية العلوم/جامعة القادسية492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيكرار لطيف جاسم مكطوف6473251851031115

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل606.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيسجاد محمود ابراهيم خليل6474171841364032

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل603.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيانوار سعدون يونس شاحوذ6475171842289019
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تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمؤمن نوفل محمود حسن6476171841011244

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل555.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيمحمد داود سليمان علي6477311741012083

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية645.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحسين عبد اليمه جاسم محسن6478221851046017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت627.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد محمد احمد6479211851053021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت627.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبد الغني موسى6480171851178087

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعبد القادر حسن خلف سالم6481201851204022

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيياسين صالح محمود خضر6482171851104042

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل503.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمصطفى محمود خضير حمد6483171851010081

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة القادسية499.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم حسين مفضي6484161851352265

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية498.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيحارث خالد عبد حسين6485191851052007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل497.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيراكان عقبه نافع صالح6486171851143071

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل496.0ثانوية المزرع للبنينتطبيقيدحام عبد الحميد حسن منور6487171851177005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل492.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي احمد عصمان6488181851016028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيريم جمال خليل محمد6489171852290032

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل539.0ثانوية اركبة جدعة للبنينتطبيقيعمر عزيز حسن علي6490171851044028

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم نجم عبد هللا6491171851024107

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل526.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيزهراء اسامة محمد سالم حمدان6492171852268007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل524.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفراس بشار عبد الرزاق نائف6493171851017208

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية509.0ثانوية اركبة غربي للبنينتطبيقيعمر احمد مطلك احمد6494171851166025

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك582.0ثانوية باغداكول للبناتتطبيقيعائشة سعد صاحب هزاع6495201852111014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائينؤاس عمر جمعة محمود6496201841005063

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0ثانوية التقدم للبناتاحيائينبال محمد نجاة علي غالب6497201842138072

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل620.0ثانوية النصر للبناتاحيائيتمارا صباح نوري مجيد6498201842137009

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت650.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيريان حسن عبد هللا كريم6499201852345037

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا كريم مصطفى6500201851018034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيفريدون شيرزاد حسين محمد6501201851312071

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك589.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائينزهان ابراهيم اسود احمد6502201841003083

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقياحمد عدنان كريم صابر6503201851303011

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت556.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن جنكي محمد نامق6504201851309017

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقياسراء علي جاسم محمد امين6505201852117001

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت526.0ثانوية هاجر للبناتتطبيقيزينب عبد هللا رؤف علي6506201852150006

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية525.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعالء حاجم فيصل محمد6507201851016014

قسم هندسة تقنيات المساحة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنار عامر محمود صالح6508131852070039

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيريان بسمان نعمان رؤوف6509171851016050

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعالء عبد الموجود طه محمد6510181851036027

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيكرار محمود عبد غالي6511261851027061

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد محمود حسن6512251851150059
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية األمالي للبنينتطبيقيعمر حسين عارف خليفة6513191851038021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية العباسي للبنينتطبيقيفهد محمود سعد علي6514201851020080

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ثانوية ابن زيدون المختلطةتطبيقيزينب محمد مزهر حمزه6515231852193006

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيلؤي مولود ابراهيم عبيد6516191851060020

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيغزوان عمران عبد العالي موسى6517221751266021

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيحسين صالح خلف ابراهيم6518211851009016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةتطبيقيمرتضى كاظم جواد ياسر6519231751190014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية680.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيقاسم محمد مصطفى سلطان6520171841080185

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية680.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعثمان راكان محمود حسون6521171841350095

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعادل عزيز يونس عزيز6522171841080105

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت678.0ثانوية آشور للبناتاحيائيايناس غانم عبد طلب6523181842243018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل677.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغانم نشوان غانم عبد هللا6524171841008171

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية677.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوفاء عدنان سعيد محمود6525171842298089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل677.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء مهند طلب اسماعيل6526171842357112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيبراء جاسم محمد ابراهيم6527171842301033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت676.0ثانوية العلم النافع المسائية للبناتاحيائيرحمه غالب ياسين بكر6528311842080019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى676.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيمروان احمد رمضان شويعل6529171841049089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيكرار حسن حسين رجب6530171841083025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية674.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد الرحيم ابراهيم اسماعيل احمد6531171841161067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد علي نور الدين ابراهيم6532201841025077

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل673.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيتقى عمار عيد محمد صالح6533171842357060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل673.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعمر حميد ماني صالح6534171841075024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية673.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبا مروان عبد الرزاق خضر6535171842357169

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت671.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمحمد احمد حمود سحل6536181841005050

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل671.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرحمه محمد حازم علي6537331842042012

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل668.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه رياض محمد علي6538171842273173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل668.0اعدادية الفراتين للبناتاحيائيزينب اسعد سلمان خلف6539171842267073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت668.0اعدادية المروءه للبنيناحيائيسليمان خضير محسن موسى6540181841025014

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل649.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس حسين الياس احمد6541171841066013

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل647.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسيناء احمد علي عبد هللا6542171842230121

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى645.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامال عبد المحسن عواد خلف6543171842273027

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل642.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيلقاء علي محمود محمدعلي6544171842317067

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل638.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسرفين تركي اسحق يونو6545171842247032

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل632.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائينبأ سعيد جار مصطفى6546171842041036

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة625.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده زياد رشيد محمد6547171842288134

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تلعفر624.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيانهار فتحي خضر علي6548171842038001

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل621.0اعدادية الرشيدية للبناتاحيائيليلى فالح علي يونس6549171842251157
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قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل615.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيزينب خالد شاكر يحيى6550171842169004

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرواء ذنون يونس جمعه6551171842290109

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى610.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتبارك عبد الموجود سعيد قاسم6552171842280068

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك673.0ثانوية البتول للبناتاحيائيليلى فرحان اسماعيل احمد6553181842175013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك672.0 نيسان للبنات9ثانوية احيائيسوسن يوسف عيسى جاسم6554201842101021

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك672.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيزيان صابر جوهر عبد هللا6555201842334097

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء669.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي عادل منصور حمزه6556231841049030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة بغداد669.0اعدادية هيت للبناتاحيائيسميه شهاب احمد هويدي6557191842196051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائياسراء سالمه حسين حبيب6558201842102007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية بلد للبنيناحيائيامير فرحان خليل ابراهيم6559181841006014

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك669.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينيلى عصام حبيب مجيد6560201842117053

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل668.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره محمد صديق يحيى6561201842117028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت666.0ثانوية الخضرانية للبناتاحيائيكوثر عواد ابراهيم جاد هللا6562181842218019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيجواهر زينل محمد يونس6563201842134017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك666.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيرماح محمود حسن جاسم6564201842102034

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامجد احمد متعب شياع6565251841007023

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيندى عمر محمد جاسم6566201842174015

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تلعفر663.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياحمد عواد صالح محمود6567171841364004

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيعبد هللا سعد مري طهمور6568221841016013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياكرم عبد عماش حسين6569311841011007

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد حسين برهان تويلي6570241741015082

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف علي جاسم فتحي6571171841017351

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة كركوك659.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينيان قاسم صديق أحمد6572201842347022

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل658.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيناحيائيمدين عادل مرعي حسن6573171841162118

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيضياء غانم عايز شرقي6574211841009082

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيكرم خير الدين خليل سعيد6575171841013054

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة بابل658.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائياالء سعد مجيد دوخي6576231842092013

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك657.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات احيائيسندس ازاد عمر امين6577201842331098

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيده نافع خليل حسن6578171842294114

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الرياضيات/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك657.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيمريم يلماز فاضل قادر6579201842120033

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة656.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيبدر فاخر برغش منيخر6580271841001047

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل655.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياية محمود محمد امين محمود6581171842274036

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل654.0تركماني- ثانوية ئولكر للبنات احيائيزينب عباس حسن درويش6582201842394002

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت654.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياخالص حسين كريم ابراهيم6583211842098008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك653.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمنار محمد غضبان كبسون6584201842114063

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحكمت خالد عبد هللا فرج6585101841022010

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت649.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآمنه لؤي عبد الوهاب عبد الكريم6586201842109001
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعبير نشوان محمد احمد6587201842282102

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تلعفر621.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب مصطفى رضا محمد6588201842133020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت607.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيبري احمد ولي رضا6589201842104005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل606.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيرقية يونس فتحي صالح6590331842016013

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك605.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيخه بات شيرزاد نزار فارس6591201842330009

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل600.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيغزاله خديدا قاسم خلف6592331842056008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك عباس فاضل محمود6593181842242029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت666.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيياسمين سمير عبد اللطيف حميد6594181842183062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية بلد للبنيناحيائيبارق صبيح جاسم محمد6595181841006018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء656.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهديل مجيد كاظم خميس6596181842276014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى مبدر مهدي حسين6597231841051095

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت648.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد عباس علي كعيبز6598181841045016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء645.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبراء كاظم دهام حمود6599181842176020

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل643.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحمزة نافع أحمد جبر6600171841001041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيمحسن علي شاني حسن6601231841201009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمرتضى عدنان كريم عباس6602141841208202

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية/جامعة القادسية640.0اعدادية عفك للبنيناحيائيموسى كاظم جاسم حسن6603241841011085

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد طالب نعيم حسون6604291841005007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الحقوق/جامعة تكريت640.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيسيف سعيد حماد عسل6605181841332044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايالف محمد جاسم حمادي6606171842235041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل637.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور اسعد احمد عبد هللا6607171842292081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيخالد عبود كطران خليف6608231841183015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت634.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيالهام غانم طه عباس6609181842252007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيامجد عبد الرزاق شعالن فزع6610211841031011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل633.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير محمد عبود جاسم6611231841031015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد مبارك حميد ردام6612221841021096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد فائز ضيول جري6613221841095008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الفيزياء/كلية التربية/جامعة القادسية630.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيصفاء طالب عبد مزهر6614241841019019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل630.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد وسمي عصمان معيد6615171841053023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء626.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينورهان ميثاق فتاح خلف6616181842242126

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمصطفى عامر إسماعيل عبد هللا6617171841026303

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0ثانوية النور للبناتاحيائيزهره حبيب عبد الفتاح عبد االمير6618181842238010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار624.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيأحمد فرهود شنين عجيمي6619221841016002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى624.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيدة بشار شريف يونس6620171841028154

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل624.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريام فراس خلف اسماعيل6621171842273080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار623.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي ظاهر كامل داود6622221841019105

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيكرار محمد عبد محمد6623211841026029
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة623.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء عبيد ناهي6624251841045096

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية623.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنيناحيائيانور حليم كاظم حمود6625161841127003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى622.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيابراهيم زبيد ابراهيم علي6626211841205001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد بسام حمان حسين6627171841009100

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيمصطفى جار هللا حمو اسكندر6628171841067078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيناصر عبد الحكيم مصلح علي6629181841004103

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي كاظم ناجي محسن6630251841008098

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.6ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيافنان يوسف عز الدين بكر6631201842116006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية خزنة للبنيناحيائييوسف زكريا قاسم جاسم6632171841066040

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم حامد محمد حسن6633171842233159

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيسجاد محمد تقي نقي6634181841012012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة الموصل648.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشيرين يوسف محمود حمزه6635201842133027

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0دراسة كردية- ثانوية سوالف للبنات احيائيديرين حكيم معروف رشيد6636201842128013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0ثانوية هلمات للبنيناحيائيمحمد منهل عصام محمد طاهر6637311841006042

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية644.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيامنة محمد خلف مطلوب6638171842279007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة المثنى643.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيخديجه عبد الحميد محمد علي صادق6639251842062180

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل642.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي نوري كاظم محو6640231841169051

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة القادسية641.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيجعفر اسكندر علي عبيد6641241841203024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الحقوق/جامعة الموصل641.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن شامل سلطان مجيد6642171841011147

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي عدنان طاهر عبيد6643221841023062

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار638.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيسجاد فالح حسن كريم6644221841016010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا لقمان محمد حويز6645201842340054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى638.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيشهد صباح محمود علي6646171842301091

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التمريض/جامعة تكريت637.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور كنعان اكبر منده6647211842178162

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيقاسم باسم وحيد ورير6648251841008112

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية636.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي داود مونس6649221841035051

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية/جامعة القادسية635.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي فليح عاجل وادي6650241841015062

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية633.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائياحمد مزهر جالب كدوش6651291841100006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك632.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيَكرد يوسف انور محمد6652201842340032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة بابل632.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين حامد عباس شلوح6653231841006029

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمحمد علي اكريم علوي6654261841160025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية630.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء ماجد حسين دهش6655241842096046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه هاني رياض قاسم6656211842148035

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل628.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيفيصل حجي مراد يوسف6657331841070116

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية/جامعة الكوفة627.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي محمود كاظم عطيه6658251741031501

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل521.0للنازحين- ثانوية األخوة للبنات احيائيشيالن امير عبد الرحيم خالدي6659331842043015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم509.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد يونس6660171841353005

206 من 180صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الحقوق/جامعة الموصل499.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد جبر6661171841028136

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل499.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعالء محمد سامي عبد الرزاق6662171841027085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل484.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرند خلف محمد احمد6663171842300035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيعلي ثائر خضير جاسم6664171841042030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييونس محسن ابراهيم عزيز6665171741001125

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيطارق سعد هللا حسن علي6666171841009063

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر432.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيحنين عبد حامد محمد6667171842051005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية428.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمهند حمزة حسين محمد6668171841118026

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار نجم عيسى6669171841025140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنى سمير محمد علي عبدالحسين6670171742284089

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي عبد السالم خلف صالح6671171841024079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيكرم مجبل عبد الكريم احمد6672171841075033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيايهاب مؤيد نايف جاسم6673171851143035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل490.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقياحمد حسن ذنون يونس6674171851104001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقياحمد عطية عبد محمد6675171851203002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيساجدة كنعان عدنان محمد6676171852290039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة تكريت451.0ثانوية الحود للبنينتطبيقيبرزان عكاب شحاذة ثالب6677171851040015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيانس جمال عطية عبد هللا6678171851350043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل439.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد عبد هللا هندي عجاج6679171851026037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل439.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيإبراهيم علي إبراهيم علي6680171851026004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين علي حسن علو6681171851121013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية429.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق عباس محمد6682161851353133

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل426.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيرانيه دخيل حجي خدر6683331752042005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ثانوية المزرع للبنينتطبيقيرياض فاخر محمد جاسم6684171851177007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية400.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا رضيو راهي6685261851202079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيمحمد حسون عودة جساب6686221751008030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيوليد خالد محمد عبيد6687241851010075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية369.0ثانوية التفوق االهلية للبناتتطبيقيكوثر احمد صباح محمود6688241852092008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0ثانوية البيان للبناتاحيائيزينب عدنان باقي حسن6689201842179013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات احيائيماريا زكريا قاسم سيود6690201842175021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك446.0تركماني- ثانوية بارش للبنات احيائيايفر عدنان عمر حسين6691201842395031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات احيائيشه يدا سعود داود جاسم6692181842383044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت430.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهناء هيمن حكيم قربانى6693201842346042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك458.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عمر علي عمر6694201851312096

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ثانوية التحرير للبنينتطبيقيعثمان احمد اكرم حسين6695321751010028

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك450.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيغفران غانم يونس خضير6696201852130016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيمريم عثمان محمد احمد6697201852340060
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيساجدة امين ولي خضر6698201852282040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيايمان لطيف نوري فرج6699201852114012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيدلنيا عباس محمد احمد6700201852340027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات تطبيقيفاطمه سعيد محي الدين حسين6701201852175017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمحمد صباح محمد امين خداكرم6702201851008032

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية الفرقان المختلطةتطبيقيمحمود نعيم سامي داشر6703221851263014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0ثانوية الشرقاط للبناتتطبيقينوت فائز حمدان عرسان6704181852163017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيسيف رائد عبد الرسول حسين6705161851363083

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية السماوة المسائية االهلية للبنينتطبيقيكرار أيوب محمد حسين6706291851154008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيامير حسن خضير ليلو6707241851061008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ثانوية ذو الفقار المختلطةتطبيقياحمد سلمان خضير حسين6708231851210002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد قاسم كريم حليحل6709211851003011

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيآالء علي احمد خليل6710171852315001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل466.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيامنه فارس محمد علي اسماعيل6711331822040003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية تلعفر للبنينادبيجمال خالد خضر خضر6712171821118004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االثار/جامعة الموصل426.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيكفاح شهاب احمد فتحي6713171822292055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية اليمن للبناتادبيرغد عمار غانم حسن6714171822237041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينجالء بشار شاكر محمود6715171842279106

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيدنيا زياد عسكر حجي6716171852245004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل422.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينور يونس حميد شهاب6717171852277053

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية زمار للبناتتطبيقيبنية محمد علي عبد هللا6718171852259001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمها صالح هادي زغير6719231752120024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيجنه علي حسين احمد6720161852283010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيميساء باسم جالب شبلي6721111852164004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمود محمد عباس سلمان6722171851015158

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيمهيمن ميسر عزت ظاهر6723171821010081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيمعالم محمد ضيف مصطفى6724171822041019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية الزهور للبنينادبياحمد موفق احمد حسين6725171821015017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعناد خالد احمد عيسى6726171821143127

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية حمص للبناتادبيانسام عامر عبد الخالق عبد الرحمن6727171822302009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينادبيامل خالد عبد بكر6728171822363003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينادبيابنيان عبدهللا فتحي محمود6729171721005004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية الخنساء للبناتادبيصابرين خزعل اسماعيل خليل6730171722273158

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية نينوى للبنينادبيوفاء محمود حسن علي6731171722207013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي خزعل عزيز مطر6732171821009098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد الرحمن جالل لطيف محمود6733171821025084

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد حسين فتحي حسن6734171721003157
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد عبد الناصر موفق احمد6735171821026023

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيدنيا سمير صالح صفو6736171842296057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0كردية-ثانوية ريباز المختلطة تطبيقيسوما نزاد حسن خورشيد6737201852366006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0ثانوية الفرقان المختلطةتطبيقيمرتضى فالح عذافه كيطان6738221851263015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان عارف رحمان بهاء الدين6739201822340016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية اآلداب/جامعة كركوك433.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات ادبيبه يوه ست جمعه محمد سمين6740201822331023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيئاشتي عثمان رشيد حسن6741201822333001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية401.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبياألء عبيد عبد الكريم محى الدين6742201822101002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك455.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدنيا فهمي فتاح احمد6743201842139028

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل421.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمصطفى حسين رشيد حسين6744201841259188

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت439.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياسامة ياسين محمود امان هللا6745201851011009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية435.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين تطبيقيهه لو كمال جالل صالح6746201851303092

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيفاطمه جعفر ابراهيم رضا6747201852148043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل432.0ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيصفاء خليل فيض هللا ابراهيم6748201852106032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشادان حلمي عبيد حسن6749201852348017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيماردين احمد حسن محمد6750201822333039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياياد زيدان عزيز محمد6751201821085017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية االمجاد للبنينادبيابراهيم موفق طه محمد6752171821026011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييونس فالمرز دارا فالمرز6753201821313112

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية اليمن للبناتادبيايمان محمد احمد محمد علي6754171822237019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد الرحمن بدر حسين علي6755181821047033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبياركان مانع عبد هللا احمد6756181821142006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيدنيا رمضان عبد هللا نجم6757201822332020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الوثبة للبناتادبيناديه علي احمد محمد6758191822194053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالمسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية المأمون للبناتادبيسجى عبدالجليل احمد خلف6759171822317027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعبد هللا ابراهيم قاسم عباوي6760171821016055

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالمسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية الهرم الثانية للبنينادبيابتهال صالح محمد كامل حمزة6761171822211001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ثانوية بادوش للبنينادبياحمد حميد محمد محمود6762171821170005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيزيد نوري عبد الرحمن عبد السالم6763211851282002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيشيماء سامي احمد شيحان6764181822072003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية جنة العراق للبناتادبيوفاء عزت غيدان نادر6765181822221044

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيرائد كامل عطيه شعبان6766181841065010

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيبراء قاسم هوير فيحان6767111842062022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيحنين فالح حسن محمود6768181852183025

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةالموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية المهند المختلطةتطبيقيعبد هللا ماهر احمد علي6769181851319007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة680.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيصفا محمد شعالن شمران6770251842055059

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكاظم علي مرود حسين6771221841026032

206 من 183صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمهدي شهيد جوني حنتوش6772251841003045

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة القادسية679.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياميرة محمد غانم عبد االخوة6773241842119014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيوسام عبد هللا علي ياسين6774251841045102

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط679.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير كاظم شنون6775261842117010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيغفران سليم حبيب جهاد6776251842058027

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة تلعفر678.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياسماعيل علي مردان اسماعيل مصطفى6777171841178009

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه مزهر راشد علي6778231842090235

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 677.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ضياء نعمه جاسم6779241842108054

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد شنجار زيدان كاظم6780271841005014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة ذي قار677.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهند حامد زياد عبيد6781261841001198

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد677.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيمريم حيدر كاظم عباس6782251842062612

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة بغداد676.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيايمن محمد حسن علي6783191841052010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء676.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيبالل احمد علي مذير6784271841037004

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة بغداد676.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبلقيس صالح حسن حلو6785261842089011

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية عفك للبنيناحيائيضياء حامد عبيد خنجر6786241841011037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيآمنه حميد فرهود محسن6787241842141003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم محمد طاهر محمد6788211842140170

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس علي جياد سبع6789231841006079

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد نجيب جعفر6790251841031414

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار544.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار رعد صاحب عبد الحسن6791221841003179

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن منذر نعيم ذياب6792161851033023

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى650.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيازهر صالح عبدالمهدي علوان6793251841031070

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة البصرة644.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيبنين كريم نعمه ذهيب6794251842122032

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم علوم الحياة/التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط642.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد طعمه عبد ساجت6795261841026013

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية636.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر صفاء كاظم امين6796231851007105

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل633.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد يحيى محمد عبد الكاظم6797251851150266

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت622.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيمصطفى نوري كاظم عبد الرضا6798241851061070

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت631.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرؤيا رياض راضي حسن6799161842145035

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة617.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينرجس صادق حسوني عبيد6800231842140037

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيكرار حيدر جابر سعيد6801251841009190

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الموصل614.0ثانوية هلمات للبنيناحيائيانس حذيفة يونس احمد6802311841006007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء619.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم كسار كنين6803251851052015

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن سعد خضير عباس6804291851005026

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء607.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيكرار شاكر عبد كنين6805251851052037

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمحمد رضا حسن صالح6806231851009064

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة القادسية524.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد باقر كريم جابر خفيف6807241851001072

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط514.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياحمد ستار عبد القادر بلبول6808161851089004
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية510.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى رحيم كاطع عجيل6809161851034122

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر شاكر صدام6810161851089082

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى523.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعمر سلمان هادي حسن6811211851017022

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد522.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسين مازن عيسى رضا6812271851027033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة المثنى515.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حاجم عزاره معجون6813291851013020

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسن جعفر عبد الساده حسن6814281851001024

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية500.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيمحمد خضير خليف فنطيل6815221851305033

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية498.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسيف الدين علي عبد الكريم عبد الحي6816161851049068

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد444.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيكرار حيدر مطر راضي6817231851010062

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0اعدادية المسيب للبنينادبيسجاد محسن هادي عبد اللطيف6818231821009051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة القادسية433.0ثانوية الرملة للبناتادبيبنين قيس جندي خضير6819251822061013

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيروان حسين محمد عيسى6820251852084075

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى460.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيأمير فرحان جالب خليل6821251851010012

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد459.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعلي حمزه حياوي هادي6822251851020019

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة ديالى453.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيسيف فاضل حمادي جابر6823251851153059

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة سومر452.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعبد هللا خليل نعمه داود6824221851067056

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0اعدادية الرباب للبناتتطبيقيفاطمة محمد عبد الواحد ريكان6825241852094018

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيكاظم صادق كاظم فجر6826241851010051

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محسن راضي عبد هللا6827251851001159

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعالء خضير شلتاغ جبر6828251851010056

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيعلي حسين عباس اسماعيل6829251851122090

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيسارة عيسى كريم ابراهيم6830231852169009

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء صالح حسن حميدي6831251852084083

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمصطفى محمد قاسم حميد6832211851206024

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن جميل عبد االمير نعمه6833291851100044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رحيم كاظم عباس6834251851153153

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيقاسم صادق عبد الحسن عطية6835251851150198

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيزيد جاسم حسن عبود6836271841037010

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء639.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيخديجه عصام نعمان كريم6837271842063058

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة تكريت632.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائينضال نوماس كردي وداعه6838271842054025

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة بابل622.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء ناصر مهدي ناصر6839231842271137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمحمد نعمه محمد عباس6840271841037034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل676.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل احسان علي عبيد6841231842107016

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة676.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جبار صدام6842251842055032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى675.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامال فليح شنين عاجل6843291842056008

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحميد حسين ابراهيم عاشور6844231841052015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياستبرق صبري طعيمه عايس6845261842103003
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد علي جعفر موسى6846251842101094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى فيصل غازي شعالن6847251842170351

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة القادسية672.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانوار سعد كشاش عجيل6848241842220035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيحوراء جمعه علي جبير6849261842163006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة بابل671.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسين عبيد6850231842143024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء هادي كاظم عاشور6851261842106044

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حيدر عبد الحسن تومان6852251842062118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة الكوفة670.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي صالح عبد الزهره عبد الحسين6853251841031462

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكاظم ضياء الدين حسين يوسف6854271841002135

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد ثابت عبد زيد علي6855251841012001

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية/جامعة الكوفة644.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيروى احمد عبد الحسن جاسم6856251842064012

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة بغداد639.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم صادق محمد عبار6857261842082034

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء639.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيهدير يوسف نعمه علي6858271842072038

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء639.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسكينه عبد االمير حبيب عبد6859271842091070

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية القانون/جامعة كربالء638.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايمان حازم كامل حسين6860271842060028

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه شهيد رشيد عبود6861271842068095

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الطب البيطري/جامعة كربالء636.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغدير عادل كاظم جابر6862251842101108

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة634.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنال حبيب هاشم عبد هللا6863251842084586

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط632.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين سمير معضد سفيح6864221842204032

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة629.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيشيماء طالب محمد كاظم6865251842076054

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة القادسية624.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدير كاظم راضي حمد6866241842094121

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة تلعفر622.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشمس الضحى عبد السالم زرزور محان6867241842115030

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة621.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيزينب قاسم عطيوي حمزه6868251842100385

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية/جامعة القادسية620.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحنين علي حسن خضير6869241842096023

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء619.0ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب دحام مانع عبود6870231842085010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياالء جواد عبد الكاظم جاسم6871231842115006

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة655.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيدره زهير راضي سالم6872271842076011

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي راضي عبد هللا الغزاي6873241841006043

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة ميسان641.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزينب جعفر شنشول محمد6874241842135023

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة تكريت631.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب علي حسون هاشم6875241842120116

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التمريض/جامعة تكريت631.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائينبأ جبار محيسن حمود6876241842111098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية/جامعة الكوفة613.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين عبد الحسن محمد غازي6877251842097017

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة القادسية612.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيغسق جفات عسكر حسين6878241842078022

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيأحمد عواد عبد الحسن منشد6879221841039005

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى651.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة قاسم محسن مري6880291842052210

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى649.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيحسن عبد هللا وداعه بديوي6881291841100029

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0ثانوية الجزائر للبنينتطبيقيحسين محمد ياسين عزاوي6882231851043012

206 من 186صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء460.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء عماد سليم محمود6883231852271030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441.0اعدادية امنة الصدر للبناتتطبيقينبأ جواد كاظم خميس6884231852145027

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيطيبه صالح حسن عبد علي6885231852092065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي رياض كاظم نجم6886161851043096

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة االنبار427.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيبشرى محمد حسين علي6887231752119012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقييوسف محمد عناد حمود6888231851067119

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا علي محمد رضا احمد6889271851002091

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي تعبان جبار عفلوك6890231841009058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرقان عزيز حميدي محمود6891251842059393

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء علي جوده كاظم6892251842059223

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر الكرار نوفل عبد الزهره عبد6893251851205046

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة563.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدانيا مازن حسن كريم6894251842059134

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيموسى حمزه جبير كيطان6895251841046043

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 444.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن هالل محمد6896251851150008

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزهراء جاسم جياد مرزوك6897251852059128

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر دكمان نغماش راضي6898241851001093

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيبنين عظيم حميد عبد الحسين6899251852070011

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبنت الهدى خضير عباس حواس6900161752218012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمسلم محسن كاظم عطيوي6901251851008172

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعباس مؤيد حسين مزهر6902241751015047

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة الكوفة455.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيفالح حاجم كريش عيدان6903271751024048

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ثانوية السيدة تكتم للبناتتطبيقيهيام عبد زيد جبر عبد6904271852097014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0الخارجياتتطبيقينور ناجي حنش عيساوي6905241852401012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيحيدر قايد صادق دهيم6906241851157010

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية الهدى للبناتتطبيقيمريم وجدي علي ناصر6907221852146026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرموش كريم عبد هارون حسين6908241852130011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيباقر غانم سدخان راهي6909231851257011

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيعلي عواد حمزه عبود6910231851023015

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت428.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسين عبد الرضا بزون نجم6911291841153078

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة بابل479.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيعلي صالح عبد هداد6912291851107028

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاضل براك شحاته6913291851004108

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيسعد كامل عبد هداد6914291851107018

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة الموصل436.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد رحيم بريس هالل6915291851004008

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين حازم منعم جبار6916241851074009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد كاظم كريم6917241851203267

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقياياد فاضل حسن طاهر6918251851153019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيلقاء رحيم عبيد ماضي6919231822082018
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعباس مشتاق طالب جوده6920231821257023

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية الفجر المختلطةادبيحيدر قاسم محمد رستم6921231821173028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيداليا وليد خالد مسعود6922261822073003

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 379.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمدين ابراهيم سعد ابراهيم6923171821011115

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء433.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات هادي محسن محمد6924231842112002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة424.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيغفران عباس مياح جاسم6925231842184006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحاتم كريم عبيد حسن6926231841060020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمحمد سالم علي كاظم6927231841219017

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياكرم داخل عبد االمير خلف6928251841151018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبراق والء علي هربود6929231852121012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية االفاق للبناتتطبيقيهبه باسم فليح حسن6930231852144039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب حيدر علوان محمد6931231852098028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى محمد كاظم عبد6932281851009088

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيعذراء عالوي محسن راهي6933271852062056

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر تطبيقيحيدر اسماعيل عبدالعزيز ابراهيم6934231851069021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الزرقاء للبناتتطبيقيسجى علي عوده سبتي6935231852108026

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيسعيد حماد كاظم ايدام6936291851107019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيمريم كريم علي حسون6937291852160029

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقياحمد خزعل عباس سعدون6938241851051001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل512.0ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة عبد زيد جبار حربي6939231822079022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينادبيياسين جعفر جبار رشيد6940181821127052

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية عائشة للبناتادبياسراء حامد خضير هالل6941111822082004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية عائشة للبناتادبيطيبه احمد يونس واوي6942111822082025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الروافد للبنينادبيمصعب احمد يونس واوي6943111821025048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الثورة للبنينادبيعثمان رافع خوام دوهان6944231821003048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الرواد للبنينادبيياس اسعد نصيف جاسم6945211821077189

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمنذر كمال حميد سراي6946111841151053

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزينب علوي عبد هللا ياس6947231842126043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الحسن منسي6948231852110029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمرتضى حميد عبد الكاظم ابوحسن6949271851034057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيكاظم سعيد علوان مداح6950221751013068

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسجى باسم صالح احمد6951251822071029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزمن يحيى رحيم عبد6952251841205065

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه عبد الرسول خطار شعالن6953251842089024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة الموصل421.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد اموري طاهر عطيه6954251841020038

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيايام كريم زاير ذخير6955291852057015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0اعدادية القادسية المختلطةادبيحسن احمد غافل سلمان6956251821111005
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية المربد المركزية المختلطةادبيعلي جابر عزاوي عبيد6957251721122089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0اعدادية خولة للبناتادبيحنين جابر عبد زيد حسين6958241822116010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية واسط للبناتادبيزينب كريم جاسم محمد6959251822066023

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيصدام احمد حسين جبر6960241821201044

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيسجاد صالح مهدي عبد الحسين6961241821212009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمهدي فارس مهدي جبر6962251821024360

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيعلي حميد شاكر محمد6963241821214012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيليلى انور تقي روؤف6964251822080089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره عبد الحسين عبد هللا عوده6965251842097065

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة434.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عاصف عرد6966251842102035

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعال فاضل عكاش مانع6967251842084457

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيانوار باسم عزيز جبار6968251842059036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيهديه سلومي هادي محسن6969251742069007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعداديه يافا للبناتاحيائيليلوه عبد هللا مكي سلمان6970241842117102

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية واسط للبناتاحيائيطيبه دوسر جواد عيالن6971251842066028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعداديه يافا للبناتتطبيقيفاطمه كريم فليح عبد الحسن6972241852117057

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيحسين رزاق جهادي دخيل6973241851061025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيمصطفى حسين راشد هديد6974241851153022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي لطيف عبد الزهرة عبيد6975251851150183

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيبنين كردي حسين جبر6976251852082006

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعداديه يافا للبناتتطبيقيهجران جواد كاظم محمد6977241852117074

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسين سوادي جبار عواد6978291851003064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيروان عامر ناجي شنيور6979291852051064

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء468.0المنار للبنات.ثادبيهديل علي عبود راشد6980271822050082

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية األعالم/الجامعة العراقية464.0الماء المعين للبنين.عادبيعباس قائد داخل شفلح6981271821048036

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية األمل للبناتادبيهبه خالد محمد عبد هللا6982111822065083

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة502.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر عباس6983271842064054

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية األعالم/جامعة ذي قار496.0اعدادية البيان للبنيناحيائيسجاد اسماعيل عبدالصاحب محمد حسين6984231841014038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء436.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء منير محمد شطنان6985271842079025

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيواثق حسون لعواس عباس6986251841150419

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيوداد سالم يونس حسين6987251842068038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن ضياء مراد طاهر6988271851045013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي ناصر حسين رضا6989271851019069

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيازهار ستار عبيد علي6990271852160002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية السيدة تكتم للبناتتطبيقيفاطمة سجاد فضل كاظم6991271852097009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيفاطمه رافد رزاق عبد الحسين6992271852160095

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار425.0اعداديه زنوبيا للبناتادبينادية وداي عيدان ابوشخيرة6993241822100045
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية غزة للبناتادبيغصون رياض كامل جباره6994241822097023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0للبنين (ع)ثانويةاالمام علي بن ابي طالب ادبياحمد ناظم جفات ابو دكه6995241821060003

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبياحمد جهادي عبد منشد6996241821204002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية السرور للبناتادبيشهد احمد مهدي محمد6997241822085016

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينادبيعلي محمد عبد الرضا مفتن6998261821160010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط441.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمروه جاسم راضي نعمة6999241842119164

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين ميري خليل جبار7000241842111023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء430.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين طعمه زغير7001241842095084

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية430.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييحيى فليح شالكه سلمان7002241841203209

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائينرجس جوده جهادي مانع7003241842220296

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0اعدادية سومر للبنيناحيائيامير عباس علي عبد7004241841009013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 481.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور محمد ابو عجه عبيس7005241852101053

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمزاحم ساير علي كعار7006291821110069

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار436.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد قاسم نعيم حميد7007291821028157

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية432.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعقيل هاني سالم مسمار7008291821021061

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار428.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب تكليف بدهي حسين7009291822078057

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيمريم باسم والي هداد7010291822160058

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ثانويه المصابيح للبناتادبيمنى حمود جبار كادود7011291822079040

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية426.0ثانوية العدالة المختلطةادبيعلي مهدي علوان حسين7012291821104046

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار425.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيمسار ماجد عبد االمير راضي7013291822050081

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية425.0ثانوية العدالة المختلطةادبيحسن حميد طحيور كريم7014291821104011

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ثانوية البسملة للبناتادبياية مسير هالسه وناس7015291822069015

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة القادسية423.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد سليم عزال عطشان7016291821001002

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفقه/جامعة الكوفة423.0ثانوية الوالية للبناتادبيرقية حسين شايع خضر7017291822067013

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيفايد كسار متعب محمد7018291821153139

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيافراح هالل ابو حسينه مشرف7019271842069004

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيرانيا خالد علي هالسة7020291852054025

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيحيدر خضير كواد سلمان7021241851152016

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حميد منشد سلطان7022291851007168

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية ابن رشد للبناتادبياستبرق مهدي عبد االمير عمران7023231822099001

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عبيد عبد الحسين ياسين7024251842084234

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير راضي فليح حسن7025251851044026

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمثنى شاكر موحان مويس7026291851153191

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد فرحان7027101842109063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد680.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيحسن صادق جعفر بويرش7028261841168005

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية680.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعباس مظلوم سلمان كحيوش7029161841135012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينور عدنان حامد فجر7030141842073097
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0كواللمبور- المدرسة العراقية االهلية في ماليزيا احيائياحمد صالح عيسى جاسم7031131841233001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية679.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيلبنى خالد جميل محمد7032121842106069

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل679.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبدهللا نزار جليل عبد7033261841001094

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد679.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم جحيل7034261842102030

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية679.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحنان كريم عزيز مخيسير7035221842203029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الموصل679.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيياسمين أحمد عسكر مخلف7036191842187039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية679.0ثانوية االمل للبنيناحيائيعمران سامي بخيت احمد7037311841004047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى679.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياسماء علي احمد حسين7038211842139012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة النهرين679.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد سالم كاظم ولي7039141841023003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهند عبادي موسى عبادي7040151842046185

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيضحى كامل علي سبع7041101842109055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيايمان علي منيف سالم7042121842104003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت678.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعائشه خالد محمد عباس7043181842242089

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد678.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيعائشه حامد عباس عبد هللا7044191842189113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد678.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه مسلم عطيه كاظم7045111842076097

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين678.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينرجس ستار جبار ابراهيم7046151842080114

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين677.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبا ضياء حسين حنظل7047141842080046

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد السالم خليل كريم اسود7048111841156032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد677.0ثانوية سابات للبناتاحيائيآيه أحمد اسود مطني7049311842034001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل676.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك علي كاظم مهدي7050121842112028

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهبه هللا مهند كامل اسماعيل7051191842193078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب سالم عبد الحسن موسى7052261842071008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية594.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيدعاء لؤي فليح حسن7053111852110021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية القانون/جامعة بغداد673.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرغد ثامر محمود جمعه7054111842103019

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين646.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيزهراء احمد مجيد خلف7055141852099009

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيا  مرسينتطبيقيزهراء عمر ابراهيم حادث7056131852240002

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي شهاب ضيدان خزعل7057271851002149

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيطيبه سعد عباس حميد7058211852160025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياحمد عيسى جواد عبيد7059231851008006

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة البصرة532.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد هادي دعير جعفر7060161851069007

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار529.0ثانوية زين العابدين للبنينتطبيقيمحمود جليل عيسى محمد7061111851037061

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء590.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيبندر احمد جاسم محمد7062211841278012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/جامعة الكوفة574.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعبد هللا جادر عمران جباره7063251841011012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عقيل ناجي تايه7064161851352143

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة البصرة541.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر صالح عبد هللا7065161851353089

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة535.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين صالح عامر جازع7066161851002069

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى518.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيماجد حميد علي طعمه7067211851205013
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قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة ديالى513.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم محمد عباس7068211851052011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد513.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيفاطمة محمد مصطفى فتاح7069111852075031

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة كربالء513.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمنتظر حامد عبد الصاحب عباس7070181851006059

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمؤيد راضي خشان ايدام7071291751004120

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية533.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحسن كاظم عبد علي عبيد7072101851015042

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/جامعة الكوفة521.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد نافع جالل صالح7073161851347024

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة المثنى576.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد نايف7074221842203022

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء508.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمؤمل نعمة بدن علي7075161851030105

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد رعد عبد مولى7076101851026113

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد سعيد7077251851150256

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين ايهاب كاظم صالح7078161841075071

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد تقي ياسين خضير عباس7079101841008036

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة البصرة538.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيالمرتجى محمد حسن نجم عبيد7080221841020006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىالشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار532.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمصطفى فراس هادي مهدي7081221841372022

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم516.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم وهيب شفيق خماس7082111842072078

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد511.0ثانوية ام قصر المختلطةتطبيقيسجاد فريق رمح كاظم7083231851162008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية اليقظة للبنينادبيضياء عبد الزهرة يوسف عليوي7084141821028066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية526.0ثانوية االخيضر للبناتادبيريام سعد زامل كاظم7085121822116007

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء عبد الحسن شناوه عبد هللا7086121822105066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد520.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفاطمه عايد عبد هللا سلمان7087141822139038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/الجامعة المستنصرية518.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي يوسف جاسم كريم7088141821061107

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحسين علي محمود كاظم7089211821050005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد513.0اعدادية البتول للبناتادبيايالف عامر علي طه7090111822072009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم وليد شندوخ علوان7091131822107123

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0اعدادية ليلى قاسم للبناتادبيزينب صالح غالم مصطفى7092211822179045

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر محمد عباس جابر7093141821012025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينوره قحطان عدنان كريم7094141822124071

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد501.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء خلف علوان عاصي7095151822058036

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى497.0ثانوية الفارابي للبنينادبيمصطفى غسان محمد شايع7096211821026043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية الشروق للبنينادبيكرار علي ناجي تالي7097121821032097

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية حطين للبناتادبياديان جمال جبار كاظم7098131822103003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية492.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيدعاء ناصر حميدي حوني7099131822123010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد491.0اعدادية الناصرة للبناتادبيساره جواد كاظم سهيل7100141822133029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة بغداد487.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيساره داود سلمان رستم7101121822117017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيعبد الودود لؤي خلف محيميد7102121821174014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0اعدادية النهرين للبنينادبيسجاد محمد عبد الجليل عبد7103111821020040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد485.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيطيبه سالم كاظم دفاك7104101822094022
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصفا داود عبد السالم رشيد7105141822115060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد483.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيسيف الدين صادق حسن كشكول7106111821181040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية األعالم/الجامعة العراقية482.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي صباح نعمه عبد هللا7107151821020074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة بغداد482.0اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه حسين لطيف شلش7108121822089057

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية ذو النورين للبنينادبييوسف ابراهيم عزيز سلمان7109111821019030

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد481.0اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد عقيل عبد الواحد عباس7110151821015008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية478.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبروج صباح كريم سعيد7111141822067019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة بغداد477.0اعدادية الفكر للبناتادبيسجى قيس حسين علي7112151822056052

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد475.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي حسين حنش7113141821019026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد472.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم عبد الكاظم جفات عمران7114101822109087

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي خليل كريم جبر7115151821020070

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية الرضوان للبنينادبيخالد نعيم خليل حمد7116111821034019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية االنتصار للبناتادبياسراء حسن حسين علي7117131822091009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىقسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0الخارجياتتطبيقيمسرى قحطان كاظم محسن7118141852401016

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىعلوم تطبيقية467.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد عبود علي ذاكر7119111851033026

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينجالء طالب حسين خضير7120101852110073

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية463.0ثانوية القدوة للبنينتطبيقياسعد احمد خضير عبد المحسن7121161751314005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىطوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت460.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةتطبيقيأحمد رشيد مجيد حبيب7122211851064001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيرسول عباس رسول عبد علي7123121851030046

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى454.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطه خضير حميد اسماعيل7124101851013039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد454.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد فاضل خضير سلطان7125121851032079

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحيدر علي حسين طالع7126151851013022

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية450.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى خلف زهر كاظم7127281851151562

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيجاسم محمد راضي هليل7128131851014008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد علي عبدالواحد فنجان7129131851030009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمود احمد ناصر حسن7130221851310152

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمريم علي مانع محمد7131251852059261

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين جعفر علي اكبر نادر7132151851007030

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد461.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي محمد مهدي بحر7133121851032057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقينبأ جواد جاسم حمادي7134101852090027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االثار/جامعة الموصل439.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد احمد7135141851018093

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيكرم عمار خاشع حميد7136101851012005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىالنجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه خضير جار هللا مذخور7137161852219039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0اعدادية االمامة للبناتاحيائياسيل لفته كشيش مكطاع7138271842062001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين ستار سعيد كاظم7139231841049012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبر عليوي7140221842204060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت673.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيارشد جليل ابراهيم عبو7141191841040010
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد673.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمنتظر عامر خزعل احمد7142141841049041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة673.0اعدادية هيت للبناتاحيائيجوانا عادل رشيد محمود7143191842196031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيحسين علي محمد خليفة7144211841209001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار672.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي نبيل احمد عبد هللا7145291841003217

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد المصطفى جواد كاظم خليل7146251841014061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة بغداد671.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيكوثر غسان هزبر محمد7147211842150018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجعفر عبد هللا جعفر هادي7148291841002034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عباس كاظم مهدي7149241842114266

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت667.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الستار جابر كركز حمود7150111841156031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد علي محمد سوادي7151251841151118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه هيثم احمد جبار7152131842070031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين664.0اعدادية هند للبناتاحيائياستبرق جميل سلمان راهي7153111842079001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة المثنى664.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيمحمود هاشم دخل لهمود7154291841016048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعلي صالح حسن محمد7155131841026020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك فاضل عويد ربيع7156141842074030

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار660.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمحمد تايه زغير نهار7157191841053037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة660.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبراء فارس مزهر مهدي7158251842084078

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية659.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهبه قصي عبد الجليل محمد7159211842138141

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغاده احمد عبايه عظم7160131842118146

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيعذراء مشتاق جمعه عبد7161101842110047

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحارث محمد خليل ابراهيم7162191841341028

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0ثانوية سومر للبناتاحيائيرسل حيدر ذياب ناوي7163141842072040

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الكوفة646.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد7164251841007142

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد شاكر محمود غباش7165101841006005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسجاد عالء حسين علي7166271841035018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل641.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبدهللا عالء حسين لطيف7167231841020148

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياسماء حسن علي رشيد7168121842107007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية617.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء حافظ جوده جبر7169231842090104

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة تكريت614.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيحوراء احمد موسى شهاب7170181842105002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية613.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزينب اسعد شريف مانع7171221842126026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد609.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينسرين لطيف حميد ساير7172261842109077

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء ثامر عبيد سرهيد7173231842115046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية607.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرويده نجيب سلمان عبطان7174111842103021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة القادسية606.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد عبود7175241842108056

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى678.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسين قحطان عبد هللا شوني7176211841272046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت675.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيحسين فاضل عباس عيد7177181841005019

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمه صالح كاظم نعمه7178151842053080
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء علي غازي عاتي7179111842109047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم صالح حسين برغش7180141842076079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهديل حميد عبد الحكيم عباس7181271842057155

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسين كريم عبيس موازي7182271841153028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء672.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيجنات رياض جابر ابراهيم7183271842077023

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط672.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد برير جواد كاظم7184271841001170

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية672.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهبه اقدام عبد القادر خير هللا7185191842141105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة تكريت672.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعذراء ضرغام صباح محمود7186181842186038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين671.3ثانوية المتميزاتاحيائينبأ رعد مهدي حميد7187111842113088

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيرسل محمد كريم مرهج7188211842260004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة كربالء668.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيجعفر محمد عبد الحسين عزيز7189231841012016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيديانا امير عاجل شريف7190121842098028

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى667.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياسامه سعيد كاظم جاسم7191221841033011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين666.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين محمد حسن وناس7192271842077015

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة665.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحمد هللا فوزي نواف سرحان7193191841011043

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار638.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيصالح علي سبيت فرهود7194221841069019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة سومر628.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينبأ سعدي جميل علي7195221842415015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الكوفة626.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسيف عايد كاظم طالب7196271841002097

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية624.0ثانوية تبارك اللبناتاحيائيزهراء عباس نصيف حسين7197221842184009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب مفتاح نشعان عبيد7198261842086072

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار622.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيرسول خالد محمد علي7199191841007055

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين حصود عطر7200221841030029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل621.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد سبهان محمد ساير7201171841001134

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحارث مثنى عبد هللا نايف7202111841025013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار620.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر الفاروق عبد الرحمن داود سلمان7203191841056026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر يوسف مالك جودة7204241841013114

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0ثانوية االعمار المختلطةاحيائيفهد هليل ياسر فزع7205221841273013

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية619.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي وناس عبد سالم7206241841036075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/جامعة القادسية619.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى عماد كاظم محمد7207241841028075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/الجامعة المستنصرية618.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائييعرب عدنان باقر محمد7208241741022029

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيجميل جاسب عاجل منشود7209291841105007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الموصل618.0ثانوية المزرع للبنيناحيائياحمد عبدال احمد سلطان7210171841177002

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار618.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيعثمان عبدالمحسن مشعل رحيم7211191841107015

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الكوفة618.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا خوير ياسر7212221841053020

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الموصل617.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيابراهيم محمد هزاع دشه7213171841064001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة تكريت617.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائينور اكرم ادهم اسماعيل7214211841022061

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية617.0اعدادية خديجة للبناتاحيائياسراء كريم سلهو جراح7215241842080004
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياضواء قاسم مجيد غيدان7216211842134004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيناصر نعمان ناصر حسين7217211841005131

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد الطيب عبد القادر اسماعيل ابراهيم7218211841014081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة كركوك655.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيميثاق جليل ابراهيم محمود7219211842245016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائييحيى عباس خيون عبيد7220251841150425

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيصفيه سامي خلف كاظم7221211842248016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التمريض/جامعة تكريت644.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل فيصل تركي عدوان7222211842139043

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيرباب قاسم عبد مصيخ7223261842072014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى642.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه عامر سلمان غيدان7224211842140162

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسن محمد7225251841031489

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية634.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحنين جواد كاظم خايف7226241842112008

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية633.0اعدادية السياب للبنيناحيائيبكر حسين علي لطيف7227131841030021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين جميل جاري نابت7228221841370006

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط630.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعالء ناصر فرحان معال7229261841152013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية630.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيحسين محسن عبد علي محمد7230111841151017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة المثنى627.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي رزاق ناجي حمزه7231291841003198

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياحمد مهدي عبد الجليل دخيل7232221841021004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين طاهر سالم خلوف7233221841010028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء625.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد االمير طه7234271841009121

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل624.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيرضا علي حسن عبود7235231841050012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة المثنى623.0ثانوية األنوار المختلطةاحيائيضيدان عايد فاضل بنيان7236291841107005

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد623.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيغفران فالح تركي مظلوم7237211842100044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء623.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي قيس درعان لكطان7238221841006016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0اعدادية زمار للبنيناحيائيحسين علوان حسين علي7239171841103025

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء يونس طه علي7240211842141044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىهندسة الحاسوب613.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمود7241131842070094

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسعديه غازي فيصل ياسين7242211842291087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية604.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرسل جهاد محمد احمد7243131842079010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد598.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء علي محمد ياسين7244131842118050

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيجنان عقيل عباس محمود7245251842055016

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدينا حسيب غفور امين7246201842140017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد590.0اعدادية بابل للبناتاحيائيساره صفاء حسن علوان7247211842141052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة كربالء589.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيطيبه جبار شاني عبيس7248231842089083

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الموصل589.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشفاء محمد شيخ جرداوي7249171842310011

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية/جامعة القادسية588.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء حامد علي عباس7250241842141043

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة كركوك588.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيخميسه جاسم طه حسن7251201742124020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياية صادق اكبر محمد7252211842102005
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى580.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيديالن علي حسن عبد7253211842291037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط672.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي رحم دحام مطر7254261841020020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط670.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه خضير مبارك بلغان7255261842106050

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد667.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرباب كاظم علي يتيم7256261842107035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي صباح مذخور فتح علي7257261841001114

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيهدى حسين عيسى شاوي7258261842086124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير رعد حسين خلف7259261842102084

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء657.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن علي مهدي عبد الواحد7260271841001055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين لطيف محسن شهد7261221841017020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط653.6ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد حسن محمد داود سلمان7262261841040032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي محسن حسن عوده7263221841021069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0اعدادية أور للبناتاحيائيميعاد حمد جرد شباط7264221842154126

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي رجاء نهيب زعيبل7265221841042019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد651.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمؤمل عبد الرضا كاطع مشكور7266221841051024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيساره حيدر عيدان ناصر7267221842166028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد حسين عبدهللا تبن7268261841022007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جليل نعمه سالم7269261842119039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء644.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحيدر مسلم مهراب كرم7270271841015013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي محسن دنان7271221842162066

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد637.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيساجد صباح خليف علي7272261841016031

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة ذي قار625.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحنين عبد هللا صبر خلف7273221842105029

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط623.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فيصل سبف صالح7274261842116070

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0ثانوية العزة للبناتاحيائيزينب صادق محي راضي7275261842099015

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة610.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرواسي سرحان راشد بشير7276221842157028

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية606.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيضحى راجي نعمه محي7277241842124102

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد606.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيأيناس نصار عناد كاظم7278261842112001

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيكوثر ستار فليح حسن7279241842154006

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل مهدي ناهي كزار7280291842052093

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا رسول7281141841011059

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية452.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرويده مهدي فالح حسن7282141842079039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيرانية عبد هللا حمد عبيد7283111842158001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيامير عباس مهدي ابراهيم7284121841025013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد حكمت علي فياض7285191841028039

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره جمال علي حمود7286141842067028

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائييوسف عذيب سلمان طلفاح7287261841011148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيوليد خالد طعان علي7288141841008094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل438.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيوسام سعد حسين خسباك7289101851024027
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي غازي عبد الواحد مندول7290111851006107

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة472.0ثانوية االمل للبناتاحيائيمنى عدنان جبير عبد7291191842195053

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي رفعت عبد الكريم حازم7292101841205075

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية االثار/جامعة الموصل437.0ثانوية أجيال المستقبل للبنينتطبيقيحمد سعود حاجم خليفة7293191851116020

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية426.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيعلي صالح عياده فريح7294191851018016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيطيبه عبد الجبار خلف حردان7295191852199024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى440.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيخضير ياسر خضير احمد7296211851062004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيعبد الرزاق قاسم محمد عبد الرزاق7297181851309006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيسحر سعيد سموم محيسن7298211852125014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيهادي شاكر حلبوت رسن7299161851355310

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيياسين ماجد خلف محمد علي7300161851006140

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرمله محمد داخل عبد الكاظم7301231852109024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيعلي رعد ناصر مهدي7302241751021015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتتطبيقياسيل سامي ابراهيم جواد7303211852100005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد العزيز طه7304211851018010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الشطرة للبناتتطبيقيرسل حسين نعناع لفته7305221752161002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد المؤمن صالح فاضل محمد7306201851004032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيانوار هادي مهدي حسين7307261842092007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة البصرة452.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد وسام قاسم علي7308161751001105

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد مهدي صالح حمد7309261841011055

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء461.0اعدادية العزيزية للبناتتطبيقيدعاء علي احمد عباس7310261852110006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى418.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيابراهيم حسين فرمان نايلي7311141851023001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيكرار جواد كاظم نجم7312261851202068

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم ناصر حسن7313271851154045

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالمسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيياسر عباس زعال عبيد7314231851001059

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالمسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية الدوحة المختلطةتطبيقيابي طالب جبار كاظم عبد7315231851176001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيهبه كاظم حسون ورجين7316261852115019

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس عدنان رحمة حريجة7317161851112026

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطىالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين ناصر جحجيح حسان7318291751002043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسيف سمير جبار حسان7319131821026042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيفالح كامل جاسم محمد7320141821048074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه ستار شمران رهيف7321131822086052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية452.0ثانوية سومر للبناتادبيوالء عبدالزهره عبود رخيص7322141822072095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحوراء حسين عبد علي عبيس7323151822049022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد443.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر علي مايح كاظم7324151821009060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0إعدادية النضال للبنينادبيعلي عدنان عبد االمير مجيد7325141821014018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد441.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور وليد عبد الرزاق عبد الوهاب7326131822118168
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد434.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين صالح مهدي خضير7327121821034045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية433.0ثانوية االعتدال للبناتادبيسناء ضياء كريم داود7328131822077039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية النسرين للبناتادبيرسل رزاق جودة ضيف7329131822129007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد علي عبد الواحد خلف7330131821042006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0اعداية الهدى للبناتادبيفرح حسن سالم حسن7331141822077046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية البراق للبنينادبيمؤمل مزهر رجب محمد علي7332151821002081

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية النجاة للبناتادبيمنار عبد المنعم نصر محمد علي7333151822042067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية425.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطارق عماد صبحي عبد الستار7334131821017062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين قاسم اعطيه اكريم7335141821049028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ثانوية سارة للبناتادبيزيان شكور محمود شهاب7336211822123008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية األعالم/جامعة ذي قار423.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرواء مطشر عبد الرزاق علي7337121822092022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0ثانوية العراق للبنينادبيحسين فراس عبد هللا فطاس7338141821040009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمه علي صابر شالل7339141822088053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة واسط421.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشروق علي عزاوي علي7340141822115058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية األمل للبناتادبيصبا حمزه منعم عبيد7341111822065051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء420.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيبراء توفيق سلمان هاشم7342261821156004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهره محمد هاشم حسون7343101822117022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية حمرين للبنينادبيبراء صالح خليل حمد7344211821205006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي حسين عطيه7345151821018025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد هاشم كاظم شريف7346121821034014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0مدارس بغداد االهلية النموذجية للبنينادبيعمر باسل عنيد عيدان7347111821180108

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيرسل رياض احمد مصطاف7348141842138014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى437.0ثانوية االمال للبناتاحيائيانتصار ناصر حسين احسين7349141842108007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة433.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية احيائيمحمد ضياء جعفر صالح7350141841203082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة بغداد431.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا فراس توفيق شالل7351131841031031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي سعد جري محي7352151841007080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيايه عبد الحكيم ناصر محسن7353151842042010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية المكارم االهلية للبناتاحيائيدعاء رياض احمد مصطاف7354141842138010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي السجاد عبدالحميد محسن زميط7355131841005030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم خالد عبد هالل7356101841013001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب ستار ابراهيم قاسم7357131842281038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتمارا طه خضير جاسم7358111842067027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيجنان خليل ابراهيم دحام7359121842120003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية رقية للبناتاحيائيشروق مفيد حسين خماس7360111842069009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيمنار ياسر محمد اسماعيل7361101852076015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه قاسم كريم ياسين7362151852047039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب سعيد سلمان بجاي7363141852074016
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيشاكر هيال خضر عباس7364221851076024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية قباء للبنينتطبيقينمير سمير عبد عون فرج7365151851010068

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيجنه حارث محمد مكي7366101852102003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية الفداء للبناتادبيرقيه محمد علي مصلح7367141822100036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين ساهي وارش راضي7368111821007022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية439.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسجى علي حسين نجم7369141822099049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية426.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه ذياب سرحان ذياب7370111822072073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار425.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعادل ثامر حامد صالح7371101821017036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم عالوي عذاب صكب7372281822074020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيزين العابدين عالوي عبد هللا شخيتر7373141821012029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين عجيل رعيد فاضل7374111822076019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيحمزه معين جبير غنيان7375191821069011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد صباح درويش عنيد7376111821034053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية المشاهده للبناتادبيفاطمه ستار هادي جاسم7377121822080019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي حسين هليل هاني7378151821013049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد سرحان خلباص غله7379141721061076

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبياسراء صالح عبد السادة خلف7380111822215005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية السياب للبناتاحيائيزبيدة مقداد كاظم علي7381101842077033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسجى عباس وحل سلمان7382221842162071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهدى احمد محمد حسن عبود7383251742053091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0ثانوية االبتكار المختلطةتطبيقيناظم محمد علي محمد7384111851151036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةتطبيقياحمد ستار مرير خسباك7385101851160001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىالمسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقياحمد كريم خلف عبد7386231851051007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعبد الملك طارق خلف جميل7387211851262011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0الخارجياتادبيرقيه سعد حمودي ياسين7388201822401016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة االنبار438.0اعدادية القدس المسائية للبنينادبيميثم عوف هاشم حمزة7389191821338149

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية جنين للبناتادبيعذراء حسين لهيمص مخلف7390191822149027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار408.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيمصطفى عدنان عطر فتحي7391191821287037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية المأمون للبناتادبيزهراء عبد الحميد شعبان احمد7392101822116018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية االيمان للبنينادبيحسام فاضل مدب عواد7393191821063011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة505.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيزينه طارق شهاب احمد7394191842226044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناحيائينصرت عبود محمود مخلف7395191841349002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسهاد رافع حسين علي7396191842224025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيحنان صالح محمد مغير7397191842224011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايمان صالح محمد حميد7398191842191014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المآذن المسائية للبناتتطبيقياية عمر عبد الرزاق فارس7399191852369005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى451.0ثانوية عائشة للبناتادبياسيل عبد الجبار عبد الكريم منصور7400211822101001

206 من 200صفحة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0اعدادية الشعب للبناتادبينور صباح محمد عيسى7401131822098160

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت426.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيأمنة ناجي الطيف شالش7402181822279001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد شاهر مهدي عبد7403211821226045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الفاروق للبنينادبيهمام علي خالص حسن7404131821014098

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه سعد لفته مختاض7405131822109027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيرسول زياد طارق مجيد7406211821221007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرقيه مهدي كامل محمود7407111822075023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر خالد خلف صالح7408111822112133

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية العراقي للبنينادبيفهد مازن عبد الكريم قدوري7409101821005044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي اسد محمد علي7410211842109032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيآيه فهمي سمين وهاب7411211842178013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائياسراء خالص كاظم علوان7412211842050001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعباس جميل مهدي نصيف7413211841245005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسجاد حسن فالح مهدي7414211841245002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد شيخ7415211841009167

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيخلود جواد كاظم مهدي7416211842206008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيهدير ماهر عبد الحسين خضير7417211842291140

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس حسين عباس7418211841278055

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية ابن يونس المختلطةاحيائيسجى عادل حمود عبيد7419211842228005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية القدس للبناتتطبيقينبأ ليث خليل جابر7420211852110017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقييوسف عبداالمير بدر سبع7421211851005088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمحمد حسين كديمي علي7422211851007052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينتطبيقيمنصور ايوب حسن عبد7423211851059025

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقياسيا موسى جعفر عبد الرسول7424211852050002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقييعرب حسين محمد حرجان7425211751256019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد عبد العزيز جعفر صادق7426211851029026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية الضفاف للبناتتطبيقيعذراء اسماعيل مهدي سعد7427141852090026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيأسالم سعيد محمد سعيد7428211852140001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيشيماء يعرب عباس عبد النبي7429161852168016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة437.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتجى سعد رشيد ياسر7430261821046038

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى مثنى حسن مظلوم7431261821005100

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيكرار عبد االمير مسعود حانج7432261821169015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحيدر ثجيل طعمه حطيم7433261821017026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيايات تميم عباس تميم7434141822122005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى399.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينه ناصر فالح هليل7435261822072015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط447.0اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي علوان7436261841007039

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسهاد صيوان جبر علي7437261842250081
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيسليمان علي مكوطر ناصر7438261841201090

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى465.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيدالل فرحان محمد نصيف7439221852204006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية القوارير للبناتتطبيقيسمر أكرم شرشاب معيوف7440221852413025

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقياحسان فالح حسن شفيج7441261851208001

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعالء ساجت فليح فجل7442221851301023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزينب فليح حسون خفيف7443221852172031

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة438.0الوقف الشيعي- ثانوية بنت الهدى للبناتادبيهدى عبد علي جبير كزار7444261822073016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيرحاب غني جراح بساله7445261822074013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد436.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيسارة حسين محمد حسن7446261822072016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/جامعة واسط435.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيبتول مهدي هادي باصي7447261822092003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهناء محمد كاظم جادر7448231822119109

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية السبطين للبنينادبييوسف حسين عليوي هادي7449121821025117

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط440.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حمزه زيدان محسن7450261842083077

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيشمس منهل نحش حامي7451151852054032

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالمسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر علي شناوه راضي7452241851203322

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية عائشة للبناتادبيهبه حسين نصيف جاسم7453141822074122

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية البصرة للبناتادبيسارة عماد حسين علي7454111822109064

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجاسم عدنان شامخ ابراهيم7455141721024040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية النصر للبناتادبيغصون ناظم عبد هللا جاسم7456121822112087

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي عبيس اسود حركان7457231821044077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيكرار حيدر كاظم مسير7458111821202054

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االقصى للبنينادبيمحمد ماجد جاسم مهدي7459131821028019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية ابن زيدون المختلطةتطبيقياحمد جبار صاحب عبد7460231851193001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمحمد اغريب شويل نهاب7461221851031052

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيآيه محمد حسين عبد الكاظم عباس7462121852089003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر عماد إسماعيل جدوع7463161851016027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم كريم حسن7464111851021064

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية المهند للبنينتطبيقيبشار ناجي عبد عباس7465111751047001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيامل حسن يوسف جابر7466141752110006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرنين عدنان عبد زبون7467111852076017

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى عدنان محسن فارس7468141851030037

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة677.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرسل حسن مهدي يعقوب7469161842228039

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية677.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه احمد عبد النبي حسين7470161842243063

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبركات خضر عبد العباس منعثر7471221842155012

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار677.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينبأ غائب نصر محسن7472161842153033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار675.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر عبد رحمه7473161842332010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز674.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيزهره رحيم حسين بناي7474161842300013
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البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية674.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيشهد مسلم عباس عبد اللطيف7475161842216017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين673.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيزبيدة ثامر مجيد رشيد7476321842032002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز673.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب مكي عبد اللطيف عبد الودود7477161842220017

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى673.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيبشرى اياد طارق عبد7478211842093013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية606.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمود ستار عبد الجبار عبد اللطيف7479161851008049

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق كاظم مبارك7480161842383156

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار642.0اعدادية البتول للبناتاحيائينور الهدى مسلم حنيف راهي7481161842242028

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة587.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينادية عبد الكريم محمد عبد هللا7482161852209050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم هيال غضبان7483161851353087

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة577.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر مؤيد عبد النبي عواد7484161851085140

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى606.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد ناصر مبارك7485161851063037

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة600.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيوجدان محمد مساعد عبود7486161852210120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيرامي مضر عبد هللا علي7487161851064009

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء قاسم حسين سبهان7488161842150014

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيخالد جمال محمد معروف7489161841140027

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار537.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عالء جاسم محمد7490221842151020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة470.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمحمد فهمي عبد الزهرة عبود7491161821312018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة467.0اعدادية حمدان للبنينادبييوسف عادل يوسف عبد هللا7492161821046099

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة465.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي عدنان دلي7493161821097018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينادبيعباس عبد الواحد خريم دهش7494161821069007

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة456.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيعباس ماجد خنجر عبد الحسين7495161821412004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار454.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيمناف صاحب جياد سلمان7496161821366024

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزهراء مرتضى سعيد عباس7497161852227018

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحيدر جبار عبد خنجر7498161851062016

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة493.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيعذراء لطيف فرج جابر7499161852296010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة492.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيحوراء جليل جاسب يوسف7500161852283014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة491.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب محمد عبدهللا محمد7501161852212026

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة490.0ثانوية المشرق العربي للبناتتطبيقيشهد عدنان جاسم محمد7502161852148009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة488.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمة محمود خلف جاسم7503161852227043

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيزمزم ماجد كاظم خشان7504161852250004

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية485.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبتول محمد راضي كيفي7505161852164008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية485.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجعفر جواد عبد الكاظم موسى7506161851038021

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة485.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعباس حسين جابر وسمي7507161851143011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة481.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيميعاد رزاق هاشم سركال7508161852154042

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية478.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل هادي عباس7509161851060151

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء علي زوره حسن7510221822116011

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة426.0ثانوية الواثق المختلطةادبيحسين سامح سوادي نعمه7511221821235003
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تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء غالي فاضل عباس7512221822168017

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الهارثة للبنينادبيجعفر مكي عباس عبد هللا7513161821022006

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية468.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقيآيات مجيد كاظم جثير7514221852101004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيحسين علي عباس زبالة7515221851061006

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0ثانوية االشبال للبنينتطبيقيحيدر ناجي جخم فارس7516221851383009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار679.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبراء هاشم ثامر طالب7517221842209031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل678.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعبد هللا عماد عبد عجيمي7518221841039070

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة676.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهدى صبيح عبود شغيت7519161842200020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء675.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيوسام عصام جاسم محمد7520221841003273

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة674.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعبد الباري سقيم ناجي زهر7521221841042014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة672.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيغفران صافي حمزة مجيد7522161842381083

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيبدور علي ايدام غويرين7523291842079003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية/جامعة ميسان672.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائينور الهدى محمد ملوح عجيل7524281842081045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة672.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيكلثوم عبد االمير سبهان عبد الزهرة7525161842207061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية671.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب علي عطيه مكطوف7526221842135076

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة مزهر ناصر حطيحط7527161842202123

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة670.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم علي خضير7528161842202122

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد علي محسن حسين7529221841030032

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة670.0اعدادية االرشاد للبنيناحيائيحيدر علي راشد كطان7530281841101001

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة670.0اللبنات (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيايات جبار شويل كوادي7531221842188003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة كربالء670.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد علي عبد الرضا نعيم7532221841091047

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهند جاسم عناد حسين7533291841007225

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء668.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد صادق رمضان شندوخ جبر7534221841015027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه دريد صادق عبود7535161842220023

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء666.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمصطفى ماجد عداي حمزه7536231841055041

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمهدي محمد عليوي خطار7537221841031146

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيغيث كريم ناصر زاير7538221841040062

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة660.4ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء محمد عبدالزهرة خضير7539161842232009

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة ميسان667.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة علي جاسم سعدون7540281842055056

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة659.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن جبار محيي7541161842197025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز656.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عبد ضميد فليح7542161841060078

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة تكريت636.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء عبد الرضا صبيح جاسم7543281842059109

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة ميسان625.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياالء طارق فرحان سلمان7544281842190007

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم للبنات/جامعة بابل617.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء حميد ذياب كاظم7545231842090066

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب شهاب شاكر عواد7546221842156092

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيايات عبد الرزاق بوهان جويد7547221842112007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيغفران نعيم عبيد حنون7548221842391048
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعبد االله هادي دخيل عايد7549221841027016

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكرار حيدر عوده سلطان7550221841035141

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء641.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيمحمد رحيم طريح عناد7551221841277018

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة تكريت634.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيحوراء ثامر بدن صالح7552221842112015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة441.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيسجى مري صالح مسني7553251842068023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت540.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحسن مكي حبيب مكي7554161851001144

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن سعيد صافي باهض7555161851363043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد عبدالباقي كريم خنفر7556161851301006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة بغداد490.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن فرحان هارون يوسف7557161851050031

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان488.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهند هاشم رضا علي7558161851001195

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين عباس علي كلوش7559161851099010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة477.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمؤمل حبيب حنون فعل7560161851039113

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط468.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره نجدي عجيمي7561161851034029

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حسن خير هللا رسن7562161851371297

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار466.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسجى عيسى موسى ناصر7563161852225028

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد466.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي كريم محمد7564161851355266

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة466.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيالحسين عدنان جبر عكرب7565161851018006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة463.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيغدير رياض خريبش منصور7566161752246007

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيخالد جمال اليذ محمد7567171851015040

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة527.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد رحيم نمر7568161851364154

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة485.0ثانوية النور للبناتتطبيقيزينب مدلول عودة حاتم7569161852275011

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايات رحيم جويد عبيد7570221842153024

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة433.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيدموع احمد شعالن حسن7571221842309005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيريان فاضل عباس موسى7572241842123050

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية األساسية/جامعة تلعفر429.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك عماد راضي داخل7573221842116010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0اعدادية قلعة سكر للبنينتطبيقيعادل رزاق زيد برغوث7574221851030016

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيصادق صدام حسن حمادي7575161851028024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة438.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين عقيل عايز محمد7576221841307042

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء جبار حسن عكاب7577221742172033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة454.0ثانوية االبتهال للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عيدان ناصر7578221852166009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد عباس خميس عبد هللا7579161851010036

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمؤمل سجاد كامل عزيز7580161851100020

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى جابر نجدي بشير7581221851311174

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعبد الرحمن محمد نجم عبد هللا7582161821062044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية حيفا للبناتادبيسجى عبد المنعم عبد الواحد حمود7583161822220043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة422.0الخارجياتادبيآمنه عادل نعيم علي7584161822401021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتقوى محمد حسين مناتي7585161822200011
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قسم الحاسبة االلكترونية  2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(القناة العامة )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهدى ابراهيم محمد راشد7586161722266025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية372.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد عبود سلمان نعمة7587161821365003

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب حافظ سلمان بندر7588161842176054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة429.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمروه علي ناصر عويد7589161842240052

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة472.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب جبار كريمش نشع7590161852150019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقينور عبد هللا طالب شعيبث7591161852171035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين سلمان عبود علي7592161851012014

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية459.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين سالم نهاب7593161852210044

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياالء طاهر جاسم زركي7594161852167002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة454.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمسلم عبد الكريم عبد الحسين فاضل7595161851043133

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة451.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين احمد قاسم محمد7596161851022032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب خالد وهيب عجر7597161852210054

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهاجر خليل حنون عبيد7598161842383101

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ميسان438.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسجى رياض سالم حافظ7599281822070042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة437.0ثانوية ام عمار للبناتادبيكفايه عبد هللا الزم جناني7600281822077063

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة437.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيجبر كاظم جبار شندي7601281821016011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء علي فرحان خليفه7602281822077036

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار431.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيرسل هادي محمد علي7603281822092026

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب صبر شهد بندر7604281822070030

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب سليم قاسم زيدان7605281822050042

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة424.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسارة عباس حسين جبر7606281822066020

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيجنان علي محيبس علي7607281822094014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط471.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحنان كاظم علي عباس7608281852081013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة ميسان458.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيرشا طالب خزعل بدن7609281852061006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيامل جبار محسن الزم7610161852241005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية الرفاعي المسائية للبنينادبييعقوب ثامر رسن شعيبث7611221821311077

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ثانوية المؤمنات للبناتادبيعلياء رحيم عبود فالح7612221822138018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0اعدادية تونس للبناتادبينور عجه مري كريم7613221822106074

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيكرار عبد هللا مهيهي سهل7614221821055045

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر444.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك يعقوب رزاق داخل7615221842149006

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيعلي حليم سعود مهاوش7616221841068023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0ثانوية بدر الرميض المختلطةتطبيقيهناء جابر وهيب مزبان7617221852250005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0المسائية االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيمتعب شمخي جبار منهي7618221851312025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء437.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر جوار نصيف7619221742203079
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